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 یناض یمالک نالوا ر دک لوا یامت ی ادخات ( دنک شفاص مهدرگ هرت کوا ا
 هلق هاچ نالوا یلاخ ن داسفم ءام لوا یمکحو مولف میانی و هبق شوخو |
 قاضص مه یسبا ر دکفو هرات یا ۳1 هوا لوا هوا یراعو ضيم و ر ڪڪ

 ذسقلو سفن سبخ تدعهصن نکیلرابا ینامسآ بودا طءاو فاطاا ةا اءامورابا
 درآربص 4 یول ¥ ردنوه رمو طوب یاسوهو باتشالولبج صو فوقوم
 زروتک تك سم اربص یدا رمووزرا ( باوصلاعا هقاو نکربص * بات-ث یناروزرا
 یمن هلاربص نمروتک هلو باتشردیالصاح كمك هنلوپ سفنو سن سبو
 حابصعو ج رف حافمرپص ردلعاهن امو مجرم كوپدنوراکره لب هنباوص كربخاتوب |
 ناشاو نافرعسأرو ناعافصتریصردجردلکیالعا جاسهنهو جر>رپ نورد |
 لوا دلج رخآ شپ ردفوب تب اسهن هصاوخ راثآو قوچ یسفربص لبا-ضق |
 ویکنام ا
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 | رص هیصو ه درصع "زوسرخآ میکنن ی دروب مت هلربص بصوت ن
 هد ناحل ارایشهاو یدروب حدهم قح بانج ترضح هراتدا 7م

 ل  قفو ىلع هه دا ید كوا فطع هرزوا نحرب لار
 ےس ی الصلاو م الا ر

 > ۲ ۱ کیس لع ۳

 ىاثلا هیلب و لوالا دل مت
 ی امن هيا ءاش نا



 ق _______________
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REC 9نالوا  CANT هلناحور تک غیر دوی یارو  
 دو دوب یعموج نان ۳1 یوم # رولواكعد یدلواررمضثاآ یک مینا د نالوایب ص

 تدامنادب وت ) رک و تسکشخ نونک دش تروص هکنوح 6 ریسراخ ناد وب

 ار كشخ نبایروخیموب نامهر ه نینزادوجو یایدوب « دروخ * نیزآ شیباروا
 ۱ همالک نخ زعل هرم ها س دق راک دنوا دخ ترمض> (یر ادة ت کن ؛ زا دم»

 | یهلا مک نیرلءاجنا تدابعس م الک نوجا ن وسلوا هلیسو همانتخا نس>و
 یاحور ی ادسغو یون نات ن د:ه> و هت آو رم هل اب ر فرابعءو

 .نانهدمب بودیاقالطاتروصنان کا رظذ عطف ندمولعورکح و و بودیا من

 ییدل وا هزائو فیطا هاب ر تاضو فو ه.هلا ت داراو ٠ س رم الک نالوا یوم

 ینیدنلوا رظنعطق ن دهب اب ر ماهلاو هیهلا تاضویفو هعف ان رب-راخ ندنهج
 ۱ قد رط ییعهب یپج نیدلاماسح توروب هی شن تعفن ین و ك شخراخ هلبارا.تعا

 : فیطا رمسع راخلوا یداوا یناخور همةلویونعم مکنوچنان هک رار رو راذتع الا
 ۱ هک مالک رب ین ردت-شردو ك-شخ نالایدلوا یروصمگنوح یدلوای :؟ مفانو

 نالااماینابر تادراوو یهلاما ها هطسا وب یذایت اخور یادغو یو ایم نانایدقم

 یدنازتذلیبو شخ تالکو ظ اف تروص ےکنوج هل دستا طوف و تادرا و عدلا

 س یز الک نالوا یونعم نات لوا مدعم هدتلاحو هک هلن تداع لوا نع سد

 هبط ةعازو هعدق ت داع لوا ه نامه نينزان دوجو ی دلاماتح یا دا

 نس هب بودیآ دع فیطاو "م-هراخ ی راتفک و ظافلا نالوا كل -شخوب هرزوا

 نھ یک هرکصتدنو نیدلاما--ح یا نیس هبلبا لوبق هرزوا قبا بواساو

 لاخ تشک ٭ یوم % هل دهام ر داوه رم هک ا هلاخ ی یدلوا

 يلفسو ریمآ كاخ (رتسش یا زیهریب نونک ا ه ایک ناز هر تشوکو كشخو زبمآ
 اا ا و عفثیب یک راخ نالوا مل مطاقو ی داق مدقو ا یروقو ی دسلوا
 | زهر نالا ندرانفک نالوا ېک كشخراخو ندسهایک هو وب ی دلوا ترضم

 دی ٣ ی هدولآ الا نهم 4 یوم # ابر لج یاو يهلا ر یا هللا
 بودیاهیشت ههاح نب رلبلق و هآ نی رازوس (نک دن هح رس دش هر 2آ * نوم

 تراشا هتساوا تسد و هدواآ هللد اس لاخو هتل هدلد ءاح كنائعم بآو

 هداد هاچ مالک بآ یدلوا رولک عفئا لیلقو هدولآ اخ هدابز هکرارروب بودا
 هضافاو ئهلا ماسهلا واوا مطلع تم بآن داد ءاج یهلا د ادعا یہ هکاب وک
 : دعاق یلع نویکنا رام روک راج یفمرویب م اک رکفتناو فاکتاا معزمس یئاب ر
 | ید-)وا هدولا لاخو من نفس بآ زرروب اط > هن راف رش دوجو د رها

 مرک سوخو ناسا + یو. 7 «Yg یا هلا دن بل هاحرمم



 ندةلاجوارپ هک قفاطا لکوک اکس هتشا هکر د وب تب ھەر د ەن سا رولومزلتسسم ۱

 هی هل نعم روکرولوا لک نی ورپ هح یهام یارداكنا ند همقل هراپ رب ندب
 ناب رب ندهمقلرادقمرب یاردا كنا هک ردت" اطةلاربقحو ردتفاطالا فبعض
 دابا رع هلیعب سا رد هنوکریغ رب رش كموح یعیرورسسامایدلواهدنک رپ و
 هک یلکد یتفاطا لک وک اکسو یکڑب لوا عر صم ینهردزآ یبسانهدحم هک نس هیات
 لسک نور هدوش ینوجوا هامة مقل هراب زا هک تساد تفاطازای ندا وار

 زا درد ادب یلکربغآو رد ربچ كدناب ودنام رونی هک لسک نی ورپدوشهئوکچ لد ام یه
 هه و ظ؛هیناعم نالواتبات هدحورتالذدایع ندش ورد رکا رواوا فیطا جد نمو

 هلل و ی ەجرىدھتۇب هلوار دم قلعتءرب هک تم ید زا هکناطرمشب دسرولوا

 ۱ تاتو یدلواروی یر ةءام كنا ندلکتشم رم هکر داد هفیطااکس وب هکر واوا كعد

 یادم نب ور هفهطعهیرکف هام كنا هلهج ون یی رولوا لسک نب ورپهجنیدلاق
 عا هللا رواوا كءدروا وا ىج زبدهدرب ره" هتشبرو یج در ماع ند>ور الی هعوظنم

 ر رک دا تشک تروص هکنوچ 2# و دو شدروخ دون ین#٣ هک ناب 1 یوم

 دا رم هکد و ههنا" رووا عفو دود یس: كناهاوا یو: هکادغو ناٿ ) دود

 | یروصنان هکنوچرولو تا-.>و شرور, مظعءندنا حور ردیهاا مکحو مولع

 ۱ قیصاو ثعا هند اح نالواربکرخ یروص برو لکا هدءّواو رده! تعأاتعم

 شروسخ ناز * دروخ یزد ڈاک ربسراخوچم# 46 یوم $ ۴ ردنروء یل

 | نالواعفانءقشا ینا ةونان نالوا تیناحورو تمک> ثروم ( در, یتذاوعغادص

 ا لرد هشت ردا یمومنالوا .دروخ تمکحو ںود ا برش ه:ههنمی لخت

 هکر رروج وفنال ج 6 نوئیل نونیه نوت "ولا لسو هيلع ها ی هللا لوسر هد
 رر اخ وش نال نالواتو اک دو تاطووتد اعور ثعا و تورعمو تمکح ثروم

 | 4 یو ۷# رولو تذاد مفاد ص ندشروخ لواو رولبف علب و لکا ینآرتشا هکر دیک

 ۱ ) N زرشادروخ یار امه نوح ٭ تشک ك ےخ>, تفر شدرب-نآ هکتوچ

 | راخ لوا مکذوچ ( غیا ڈک ی یمدرو ناجا میر دیآ جاو ماکداردی

 یاو اع ین درو نبا 6 علردو فح یارد !هرابهراپ ور نیدرواو نغ امد گنا

 ۱ ثااسو نم و ینا نامه a و هات ترب ص یدروذو هد. فا طا نالوا تفرعهو
 ادر ور ط ها ا> ناه دو اک تک ۔اہ لوا هرزوا رده و هَ ند هللا ضدا تعد

 4 ل» ۹# % & یورقا ۶ ۾
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 ردهدا ز ندرک-هعزوب یر كا> ی زدکر یجب 0 وف رفظ ندرک--عزوب هکلب

 ءدرمدفانازا ترک شش وج ٭ درب وود PETE ردیا 1 ی هم 9

 هکلاح هنره هک ردوب یر رمت داع لر زعلاهرم».هللا سدان الومتربض> ( دش

 دوخا و راردبارپ رقت هدنننع یسوباکح كرا یدی ساوا عقاو هدب وثم مظذیانسا

 همدا حاقر تم رشي یا-صضتععو ,دنزاک داک هل وب سد یدژرروب رک ذ ہک رص

 ةمكللا تسرخ ةدءملا تشاماذایدو ههساوخ ده: ط هل تی هنطلاهدن راک دابالوانت

 لکا هتمک> باب داد ہذاو ترک دا-محاو یداب هتنطو ذالك هسا طقم

 . یروص معلا ییارب اغب رد یا هک رریدو رررویب ناب یتغیدلوا ثعاب برمشو
 هدم ن دزه-مقلوا تمکح عوش ناب رجو ترکف ششوج یدلوا هدروخ
 مدآ د-شروخ یم دنک 46 یونان ۶# ی دلیف منم ین یوم قبافحو یدلوا
 كن دةتعم صعب تب وب ( فوبخار ی رد ع ادهش بنذ نوچ * فوسکار

 یک هکنسرد نس رکا هکر دکعد ناک ردعفاد يک نالوا حال هنرطاخ

 نسدم نمروک ردلکد چن لح من رولوارون منا هلسهجون همقآ جاقرب هنیلفردب و
 یداواثعاب هثف وسک كنلقع دیش روخ كمدآ نالوا ی هلا مولععب ی کا تمدنکرب
 تاحالطصا بد ذ یداوابس ھاو ده لنعاتشعشكنآ شلوا ردب بن ال

 كباتفآ هک لکلی ر دفوقوم هکلیار دقت هراد یکیا یسُب هک رد> الطصارپ ندنیمه*

 یفثدلوا لبا هنن رب رب یرادم ییالواهه-شب یرادء«كناتعامو ردراو یرادء

 هک ام هک ,دمع لواو رار د نیت د٥ هن س هطول یکیا كعطاقت لواو رار د عطافت ههضوم
 سپ رریدبنذاکا هلوایب ونج بوک ام هکند «دةعلواو رر د ساراکاهلوا لاو
 هلاتفآو رواوا عقاو E اک لباقمهنرهظ كباتهامیزو كباستهآ ن

 هتنیه شه تاب هاو رولواعقاو فوس> هدف داوا لباح ضرا جز دن
 لک تشم زا را 1 یوم ¥ یدنلواافتکاهلردقوپ ردفوقوم

 أ ردندننآبا ضعا كس رش ونام تد ون (لسکن وردوسشیم نوحواءهام

 ۱ ماظتنا لاکمگو دا هک لک الواردت ر قچهنلوا ناهذا ناھا

 ةقرەت یسکعكنو وقوب تجاع هابئا ردروهشم رار دا هیب-شن ها ر" مظذ قیعجیو
 O رمکت ردا هيب شف هنسسلوا هدنک ارپ و هنراشدنا ګنا ر یلناشیرپو

 ندنس!وا عطعنم كلاح ماط# :او یلابتیعج بدس كند روژررد دشهتسبکد وا

 ندگدآ هدنکارب وناشپ رب لسک نب ورد وب هد دل وا كءولەموب زرد هبانک

 ییعع رد اطخ فرح تاردتراشا سا یا ردهراعتسا ندشک ارداثالدهامو ردهانک

 رک ذب یذلا اذها متن رولوا نعام ینتسانعهرمقحت هکر واواءاک تراشاوب و كلاذه
 یکعدروکو ردنبتقت# نسانعهربتحت تانایخد هدب و سپ یک اذهنالوا ءد مکنهلآ

RTC SECC آق جد .٩ Raa 
 4 ردمزلت #۵ ¥
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 مدناص وارد یرمغ یس نب مدکآ ی م اھج نب یدتنا راس لوا (متشادنب رکد

 كس نویابا ساسی ا ضرغ ل۵ا نالوا هذسوهو اوهر اسن نل

 یوزاروت یوم ۴ مشمالفاف ندکه لام نالوا هلفحو ن دکصالخا
 نشل وا وزارت ولی وخادسخ نس ( هدو وزا ره *هنابزلب * هدو وخ ادسخ
 ره ه دتماعتساو لدع هکاد اب نسشلیف قلم هلبقالخالدحا ترض نس ن -ل

 وه دو خو لصاو رابتوت 46 یونثم ¥ نسشاوا یسهایز كنوزارت
 نس ن.فلوا ماب رقاو لعصاو م هلقو موق مب تر ( هدوب نت عورف

 نآ مالس نم هک یوم ل نسشاوا یمایضو غ ورف كنم كوه ذم مب
 بساط مش> لوا ن, ( وزا تفر ذپ یسشور تغارج هک * وج مدح ع ارج

 یدسلیا لوق كلاشور یلعا ندنا كغارچ كنس هک مءالغ كغارج یجدبا

 ىلا اھا ) ەەح ف یاس هللا لاو ی ین ترد دا رح ن دغارح

 ( اینم اجا رسو هنذاب هللا ىلا بعادو اریذنو ارمشیمو ادے هاش لا تاسراابا
 ترضح لوا يگنوچ هکردل وا دا رع ندنسلوا وج مشج كار لراو

 | هلواهوکر وءد دوروصب شااقهدنلظرب هک ردندشناش كجبارمس هسوداوا یهلا ج ارمس

 هرا عانوا وا هرات یعفن كج ارس سو هرس وک لو اک ارات جارمس لوا هروک ن درون کن
 هلک « روهظ قبص اخ كن دنک ۴ ا عانرورش a ارس ندهد یتلدلوا

 روتهاف در 3 رهوک نین> هک * رو یا ردنآ "جوممالغنم 1 یوم ¥

 رروتک هروهظ رهوک فیطا نیلعو هک مالغ كنجوم تان ر درون لوا ن

 جد قاوا لسو هیلع هللا ی ص اتع ی ترضحوادخ ترضح دارم ندرونیاب رد

 ارویحرح لواو یبومالرون یاب رد لوا ههجو هللامرک ی ع ترمضح هکر دزئاج
 1 ٭ یوم $ یدید هترمضحلوا زرابم لوا سو ردیبکی رهوک

 ضرء تداهش روا ؛یعاب ( یءززارفا د مدد ارته # نم هک ارتداهش

 سا هل رزق و هک یواش * مدروک یزانعو یزارفارس كنامز تس نو هک هلب هک لا

 ندشوف كناولهب لوا (وردندرک ند یوسهناتشاع * وا مودو شب وز

 < یولثم % راب دابا هج وت هنبناج نوبم ن د یک ر لة شاع بب رف هب 5-4 ؟ ىل ندا ر ندیسابرقاو

 هنهج و هللا مرک یل لوا (ارقلخنرنچو غیزدیرخاو*ارقاحنردچ حب حمید وا

 داغ ید یسکلوا یدلاورک ندنعیت قلخر دقوب و یزاغوب ردقو هللا یتا
 یلعلوا ار ززلک للخ هبا م ید هسدقوا هللا هلحهمءاح یهدینات ع رمد مو هلا

 یدلا نولاصو رکن دغ یزاغوب ردقوب و اخردفوب هلیغت> ههجو هللا مرک

 لح غبت غبت 4 یونس ۶۶ رولواكمدیدلبق صالخ ندا قارىش“ همعطیرلن وب و
 ردکر نیکسک ندنف رھا ینب "لح( رت رکنا ر ا ,E صز لب ۵ر رات نها زا

/ 
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 ۱ :دوهن لوا سد نویلر ارداق هکعروتک هل , رلثاسا راث وب ی دابا فیاکت

 ۱ یزب پس مدآ قب باف یاو ا جارمس یا هک و ید هلل ون راب د لبا جارخو

 | تسینار نھ نا 46 یونس $ هل * و« یزوسس هنوکوب هزب و هليا یاوسر
 رهاط یتااب رب كزو-توب ) دید تسود نعنجوج هذ نما تسد #* 3 ینااب

 | تسودرکا یب یدروک ینزوپ كتسود كەچ كنس هکنوج رپ و اکب کلا ر ہاکد
 | .در هی شب لټق تعبا-تمو تعس بوروتک تدارا اکب هک دلبا هدهاتش»

 مانوچ لک هرجا نادتساک ن د هلل نمردوب یرلاضم هکر دشلوا عقاو ترب یکیاوب
 | نی-اوا دو وف مدق هنلوپ تعابط روغلا یل زمشقوت كدروک هلعسشم دن
 | لک هادناج تقیفح نان-اک ندنسفن *هب نم نعل هثثناچ یاب مرا هءروا مد ندویق

 | هاچ نیلوا یرەقو یزوغو كداداهدهاشم ی ادهغارح ° ر تع نط مکنوج

 رولواكعد لکورفو و وق مدقزسففوتوربخأت هذناج تقیف> غاب ٠ دتعبط

 هک دوخ ن رقاب ههجو ها مرک یل نينمڙلاريما تفک ل
 دییی> نم سه نم ی وررد قخ ادناود-خ نوج

 و دی ناو ننشکحح عام دنع لع صالخاو

 ۱ ( ناواهد ی ادرب م اکنهب ہک * ناوج نآاب نینمولاریسما تک 4 یوم

 هدنتفو كاج هکیدتا هناوج لوا ی راترضح ه>و هللا مرک ىلع نیت ەۇ ارام

 اإ دییاج سهل * نم یوررد ییسخادناو دخ نوح 4 یوم ا ناولهپ یا

 مقل ےل هرز وای هاضتقمتیرمشپ كدا رکوتهءزوب مب هکنوج( ن نعیوحدش هو

 ۱ اوه یینو i زا »من + یونشم یدلوا بارخ م وخ ماب ؛و یدلیا تکر =

 | ندسفیاوه نصذرب ویرتوا ندةح نصت كنارغوب (اوردوبآ قحر اکر دنا تک رش #
 | یاس لاق اک نلوا اورو قال تک رش ہدنراک كح ترمضح ی داوا یرتوا

 نآ * یت یتسلوم فک ".دی راکنوت هک یونش ۴# ادحا هر داب لرشیالو)
 ۱ نا نسل یسهدن وب تلف كومان رطح نس ( نس 3 :E نه

 مک Kel ا مے اب نسمع وئصم "هد و نس یتا كيلا قح نسع ونضءو یا وا

 ۱ 5 3 ھار قح شەن ¥ یوش # م دانا قاخ نب یتسو نساکد
 ا كة مه ییشقن كءج نرضح CE كنس تسود هجاحزر *

 | یهلا نا هکناسنا عی روا نشاط كنسود هنس هچرص كنسود یص

 | دیص 4 ما كناهک ردکر ک هشما قعع ینآ هکر ب ردیاب ر تسد هر

 ۱ ربک( درب یرانز هک اتوا لدرد * دیدب یرون دشو دینشد نیاربک 4 یوشم #
 | هناعا هکات ی داوا رهاظرورب دنیا كنا یدتشا یرزوسو ندیلع ترض>

 | عونار نع# مخاک یافج مت نم تەك € یواثم * یدسک ینرانز بولک
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 ۱ و
 رکا سب ادعام ندان هسیا نکدلیا عز ندهالا ءایاوا اف یزکیدنک سزکا
 نوع , راقداص هک كابا یک یو٥ هلأ ءال لا ةي كسا قداص هدرکاوعد

 نی رج انلادنع هک نیلجما یدلو ه دنوم یبهبیط تایحرلتا ار ز یدلوا دوسو ےک
 سد ردزمهب ن دنا كابا درم یوزرآ نیقد اصلادنع ر دراو كابا دوس یوژوآ ۲

 رکسوعانو مان می یرتوا ن دزکسومائو ضرع هداتف را هو رثا لدوهج یا |
 زو تك یلبا ارجا ه رژوا کنز یراب یوه یانم نو انوساوا هتسکشوراوخ ۱

 "یتیم )توب مالالا هيلع دح نرضح مکنوح كيل وس هلناسا و د زریسا تو» ۱

 ندرایدوهب هل-جوب یدلب و-یتوب یدحنقیرط ىلع هرانوب و یدلبا مالدا یتوم |
 هوم لع یراوعدو رلهرونک هناسل یوم مت هکبدعوط هرهز ر دقلوا یرب

 990 دوم او دام داص * د وهد موق یاک دومرف ین رد 4 یوجء ۶ را هروت |

 یمهفاط دوهبیا هکندروم هد اره ترمط> N ( دوسومآ

 تاک نالق) رروب یلاعت قد ید هدهر "هروسمم کت ردهدنافو جک توم هرلةداص

 ناو نیفداص مک نا توا ااو سام !انودن :مدصااخ هللا دنعهرخالا رادلا ما کل |

 * تسه دودس یوژرآ هکنانعمه ٭ یونئم مهیدبا تەدقاءادبا هونغی

 دوس یوزرآ هاد لها هدناهج هک نیلجما ( تسهب نآ نآز ندر ندرب , دریوزرآ
 1 یونثم آب رکن نددوس وا « رلقداص ل_علبا ۰ نسوزرآ تومردراو تعفم تعفو |

 هل لص یتترمضح ( نایزر اس دینارذکب ۳ فوم ارت نادوهجیا ۱

 كرا کر ا دوهج یا رلبدید بودا ی دم هرادوهج ینا كناو و سو هيلع ۱

 یرتوا ندکلیا تنایص یزکسومانو ضرع هذنګا سان نعد یرتوا ندتنسومات

 كیلی وسوپ د زرلبا ییسمن ینوعزب و كيلبا ارجا هرزوا ر ڪنا ا یتوم "یی وب
 رار د نا دخ نو-# تشادن ءرهز رد نا یدوه> ك € یون #۶
 مرکا لوسر ترض> هکنوج یدعوط تفاطو هرهز ردقفوب دوهجرب ( تشارف

 راهط یفیلکت كابا یگ ینوم هرادوهج نعل یدنلجو ی ا وب لسو هيلع هبلا لص

 ی دنا دوخ یدوهد كب »ناب زرب ارنا دنناررکا نایک فا 4 یوم 9 یدلبا

CFEیدوهب وب رکارلردید مارک باص ا همالسلا هيلع لوسر تربضح  

 رکا هک رلید روی ی درولوا هجن رانو یدرا هدد تولا اش یسهفاط
 هبلع ل اف اکیدبلاق یدو هد ۲ دوخهدناهج>یدرلرلبا ارحاو یدر هدد هلا یرلناسا

 e و ىلع ق قح را نام هه ر ناسا لک صغل تولا او" وام اللا

 اوسر نکم ام هک * ج جار رخو دندرب لام نادر هدا 46 یوم ¥ یدوهب

 یدک ؟ كتوم هر و م السلا هیلع ی ترضخ ےکنوج ( جارس یا ارام وت



 هررو
 حس سس ی سس سس

 قسح درمون اردرک * هسشارفارمس درک سرافدرک .46 یوم 2 ییسهیلپا
 رد Ds ETE رقوبشاب رابغ هنفارطا كسر اه الثم(هتشا دب

 كنبنورو رک شراب د نس اا نط قد رھ نسیدر AKAT رسک یف

 هدرپ د-ن>ور ۳ مکنوج ردب راد سج دا رہ نددرکو رد را->ور

 هز قحد رم یراد-سج نالوا یک رابغنیب تروص یا نس ید-ایفرتس بواوا
 % یون . ۳ ردی>ورو طاب رانا نالوا قحدی هک هک وا لاح كدلبا

 ك تروضیا i) ا نەر دنا و نوح :نیط عرفنا تکو سالبا

 یدپدو ید روک ید رک نیسها سالبا مک رد یک یلاح شیما ناطیش كالاح
 ردیف رش دج كمدآ نرضح دار نيط نالوا عرفوب دوخا و یعرف كیطوب

 رواو تلیصفو ضفو رولوا هداب هداز ہیٹ هرزوا وانلآ شآ ۵ ن یب هرزوا نیبج شان

 ((رظننآ تسساب ثارعسم ناد هرمشا اراز زع یی وتا 46 یوم #
 ردت ریه ك-ابارظذ لوا هک لی كسرروک ر شب یرازب رع دنس نيب تروصیا
 وتب سب ٭ داع یا یساب دنزرف هنرک ٭ یونشم # نسیرا و كنا نس و
 لوا س كدا لکد یدنر و تسلبارکا دی یا ) دیسر نوح كن كس نا ثارم»

 نسو ید شش هجن کش ردقلیف رکو قاوا نسب تروص دارم هک یار كاك

 ه.هجو هللا مرک ىلع ترص> س ل دلوا فص ن و کا هلرنفص ن ا طيش
 هر اد اکر كتر طح لوا هش را دروب نا ی رل- رعمول مکنوج نراس

 كس منم نم چ یون # رل ررویب بودا ع ورش هنری ر رفت كنالک یکیدلی وس

 ترضح م ک د باک نب ) تسرب تروصزک تنا قرش ر« تسرپ قح مغخرش
 هکر د هو لوا ینالسرا كقح مقحرم-غ یج دبا تدابع اکاو یجصیط هقح

 راررو بودا قرف ینثییام كنادخربش هلباسندربش سپ ی داتروف ندنروص
 (كرم "یدازا دی وج یلومریش * كرب و یراکشا دب وج ایدرش 6 یوم #*
 ندندیف نت یومرامارسا ادغو قزروراکشر, هسی نالوایریاداوهویریشاږند
 رادنا هکنوح هکنوح ¥ یوذثع ا زسا قلوب تاج اے بولواو قاوا دازآ ندندنایدو

 | نوم مکنوچ ق مش ( دوجو دنازوسب هناورپ وچمه * د وجو دص دنبب كرم
 سفت هلفشع لشو رردناب یندوجو یک هناورپ هروک تاسیحو دوجوزو هرجا
 نرادب دب اتادوهب رم # نافداص قوط ص یاوه دش ٭ یونثم # رردش وک

 قیفصو ی داوا قوط هثناج ندرک كل رافداص یساوه كاوا ( ناسا مد ۱ مد

 ناکا ی لک. و یسهن كالا ع توم ن هلا ءال ىلا ةي ەد مدوب رلیدو-4)

 موق یا نبعد ( اوداه نرذلااهباا ) یدروب هدنآرف یلاعت قح متن یدلوا
 ( نیف داص معتک نا تولا او:ةف ساناا نود نم هللءاسیلوا مکنا تعز ی

 ا ا ج: کا
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 هو لس یم ی نرد مھ حدد سنجدوخاب و مالسلا هب هيلع لیناربج ۳ 7
 .A :فو وب هللاي هراش و هللا قم و د تیجنء ه-اک مزال هلج وب هکلب رحفص یپ ؟ برا

Aلديك هشناجه د تیالوولدباء هد ید >وب ی 7 یانهعوب یسالفع یا  

 تسەو مغاببص تسه * یغاز رویمه مغازام تەك ۳4۹ یوم % رولوا ك لعد

 نالوا هلزات مدح یب يشد را كەچ هبت كترضح لواو ( عا

 هکیدید بویلبا قیفحو رعت هرزوا عجج هخرص هنوکر وب ییسایضم كنه رک تیآ

 ناغاز ززلیالبم هبیربغ ندب وبعد رغازام زی هاسنا ییافح تقیق> کز
 زر یسكنيقيفح غابصیه و هکنر و یناوک او ناولا ناکد ېک سوهواوه

 اسدلا م السااهیلع لاق سابعنانع یور اک رلکد قسم كنرخآو اید غاب |
 یعنامرح اسهوایدلا لسها ىلع مارح ةرخالاو هرخالا لا يل مارح
 هکزوح چ یوم ۴ رابخالا س و درف ق یلیدلا ه اور هللا له |

 كلو_ةعو كالفا (لوسر منجر دعا یسخ نوح * لو_ةعو كالفا 9
 هللا لص مرکا لو سر ترض > یداک یک سخر, زونکو  نزاخت هجن یکی رال
 یدلروب ( یغطامو سصبلا غازام ) اذهاو هاب سش مچ كلسو هيلع یلاعت

 هکفارعو ماش طب رو طرضو هسکم حف , دنتق كنرمضحلواكادک ناک اذاف
 ندشادمو دالب حف كلرضح لوا هتسوک قایتشاو وز رآ هتسکیاو تح

 ه> سا + یوم رب علف ردلکد یکی دصق كس روص نیطالس یدوصعم

 كلوتسعو كالفا هکنوج (قاسیتشاو دربنوا دیاسارک * قارعو ماشو هکم دشاب
 هدنتف كنچ كرابم كلسو هيلع یلاعت هللا یلص مرکا لوسر ترمضح یرانررخم

 هنرمض> لوا كالعاو سوغا عبادی و كالفاو لوءع نارخ > نعد یداک یک سخ و

 هللا لص مرکا لوسر لوا هکر د قارعو ماشو هکم سپ یداوا ؛یشالورپسع>

 ناک نآ 46 یون ۴ هتسوک یناینشاو كنج یرتوا ندرلنا لسو هیلع یادت
 لوسر لوا یناک لوا (دنک دوخ صرحو لهجزا سایقوک # دنک درب یو 2
 هرطاخ ءوس لوا ارپ رایربسط نالوادب هرزوا لسو هيلع یاست هلفایلص مرک
 ہدالب حف كتربضح لوا هکر ایا سابق ندنصرحو ند-لهج یدنک یب اص
 هلوا ندنساوهو صرح كفن یداهنجاو یس نالوا هكا و عالفربعسآ و

 الدم (باتفآ رون هلج ینیی درز * باقن یزاس نوچ درز هنيکبآ ٭ یونثم #
 یترون : كبانفآ نسهدیا رظا ندنا هاتفآو نسهزود باقل هکنوح ییهجرمص یراص

 یسانخات * اردرزو دوبک هشنشنآ نکشب هک یونٹ 9۳ نسرزوک یراص امیج
 ءوسو نم درزو دونک لوایب را (اردرموار دی
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 | هلهالا صوصخحاکب و نوا مب نمد لس مم ىنالو برقم كاله هيف ییعتسدال تقو

 | رارمفص مهنانيعت تبح نم ل ۔س یھ ینو برقم كلءاکب ہدتقو لوا هکر دراو تقورپ
 | هکنالم هساک مزالمرمنص ندنهج مغیدلوا لسسرءییخدن هب هبت رحلوا کت

 | یراکدایا نیت یانفاو ندنهج یرافداوا هللا نائف هما هوب نیاسيع ءایبناو نیب رقم

 | نالوا هلسهالاو ردنوحما صیصخ هراجمال هکر ارد رهاظلهاو رارغصندنینی>

 ند هیصیص# م ۷ هکر دصوصخم هلو هیلع هلا ی صد ترصضح تفو لوا

 هتفو لوا لس رم ی و برعم کالم هک هسود هسک رب سز ردول ق نالوا داق م

 باوجلا ر اظالاو هاشالاف تدت اذکه رفک دةفر فص ماظع یایلوا نکیلو ررمعص

 | ترمه> و یساش نایب تاالوو ردن دتلدیح یرلتالو کلب رداکد نداتهح

 هللا ف یناف یدجا تالو یاثروو ید یایلوا سپ ردیس هبت ره یساش هلقح
 لوا! صخثالو نیو الب نده = یراق دایف فا صال تفص هللاي اھ و یرافداوا

 | تیال و هبترمو رارولوازاحو ناف هبهبن رو هستف و نالواص وصخ هت رفح
 مثج تارک و دادعا “هجا الب قح نرضح هیدجا نطاب ناکشءو هد

 ص وصخ هاس و هيلع هللا لص د ت طح و و رارواق ه دهاشم هل تةیفح

 ی دحنم ماطظع یاب ملواو ماسلا مهياع هانا عیچ هده هو توو نالوا

 ترضحوت اذهلو زژرواوا a قلا 8 داش و مه ايق + هه نعو مهنایعت ءانو

 عج هبت رع ماس تظع 9 هن هب" هو هتفو نالوا صوص#همال-لا هیلع دنا

 قیطا *هتکن نالو توشو مالعا یل رش یا: هه نائاوا رک داو سا ژرولیف مسن ود

 تفقیع> تد وب 3 نعلا هرس سدو راکدناودخ ترە > نوا ماهفاو را

 دص 3 < یاس و هباع هلن ی بص رات ی نالوا رارسا ندعم لوا یراعش

 هحرک ۱ ٹر لوا ررروب ربیعد 3 ۵ رب رفت لولا ر اعضا هدارا لع هرژوا عج

 ۱ یدروب لس رھ ینالو برق ال هو یدال تفو هل یرهاظلا بس

 | یدلبف دار یعجج *هبترع نالوا صوص هیدن اک ندنوب لا ثیحنم نکیلو
 عال هتالو ةهج نمافاف ید د روم کالم هيف یعسد ال هلع ترد نم هجر او

 نوجا منب مه.وکرب نادلس ره نهکیدلب وس هزوک و هناکو یداباراعشا نسهتکناثیف

 تح نه سی یینرمغص هدزب سب مج نیعن هدنفولوا هکر دراو تقورب ها
 | ندنه> یب داوا برقم كالم هدب رقهگال«یخدو هتالوو هاتف ثیحنم لب هنوبنو هلیدت

 4 رص ا
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 كعاه و عالق نیایشو ییعف كنب رهش کم و هل هل | ییص مرکا لور

 ندنا و مک رد-قوب یاسفن ضرف هدو هک ر دہک یسلیا باط نر

 زولوا اسوا
 لسو هیلع هللا ی ص ریمغی ندیبلطحف هانا $

 دوبن ادال« سود تهجار هکمرغو ارهکم
 ۷ دوب لب هکلب ةهفيح اندلا تسد ومر د هکنوح

 ريم EET) ب>رددوبک 2 مه کم ب بریم اسفیب دهج 4 یوتشع 2

 مه هدنحا-ند نم 4 کم یدهجودح كش راز رمطح "مالا هيلع

 لوا وام هته هل EF یبهباید هلا هک د یدهجود> كنرمضحوا ندد رواوا

 (نا-ضما زورتد ر لدمج * ناععاتفه رع زاوا هکنآ یوم

 یادو مشچ یتوک ناما ندننرخم كناعما یدب لسو هیلع هللا یلص مرک | لوس ر لوا
 هدق دناوا ضرع تورج بارغو توکلع با نک ردیک هجارعم ید عب یدلغب

 _ هل لاقاک رای دلع لام نیر رش رسب و رایدمرویب تافتلا هلاسعو نیم السصا
 زا 4 یونس ل ییطام و رص اع ازام ) فی ملا هرمصبقسح یف یاس
 رو> یر واند :دس هراظن كن( ناعسآ تفهرهقافا هدشرپ * ناجورو وآهراظن

 ید ره رداء قصا وا ےل صو ماظعیای اواو مال ۱ مهیلعایدناحاوراداررح ندناجناحو

 دوخ * وارهب زا ه هتعازا نشد وح 4 یوم % یدبا شلوار, ینارطا نتاع

 لوا یدنا شم زب یب رلیدنک نامه لھاو ناجوروح (وکت سود راغی اوربارو
 قعریاق اورپ نف یساورپ ولرم ك: مغ ندتسود دوخ اکا یرتوا ندرضح

 دنا هرم هوردهک * قحلالجازا هتنک ز ناکا 4 یوم *% رد هت سان عم

 شو واور نیاجتا م الس)ا هیلع لوسر ترمدو> ندنل الحا كنيلا نح (قحلآ

 هنس هبت معو هاب رو EA تناول و لود ق>لآ هربضح لواهکیدیا

 هکیالم هعیجو هنیلس یا ہک ر دقحلهادا مع ندة> لآ رق م هجا مجد قحلھا

 1 یون % روکنا, یعهفالرب-و ندی وب مکن رولوا لماسش نیب رفع

 هلا ییصایبنا ناطلس ید ( اولاناضدا حورااو كاللاو * لسيم ینانی يف ع سال

 دن ملوث یورو نوردو یداوارپ یک كنا ندنلالجا نوح ترضح ۳

 یی نلوب لوپ هل ق>لآمه هد هوا هترمضحلوا هک یدلوط هلتدحا "یی
 نيالا ثیحنم نمغص مه برعء تالءو لس رع ی نالوا قحلعا همام لوا
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4 ۷۰۰ 
 یوم و سم اواسط هوم r aro ورم سس و

 هک ههجو هللا رک ی٤ شد یرابره راد اکر نداتفا #۶
 % کک اتا شکبا رع نینولارمها یا

 زاد اکر ( شرت تفوو مدنآ عنات شکب مدوز ی-عیاک دهآزاب + یوم ¥

 ردلوا ین 8 د رولا ىل - ء۶ لع یا هک ود هل و یداکور که کصا دقدت وا منم رد وب

 ر وخ مک تاال>ن  1 یو س $ مهروکی د بق و یقو شر لواا

Eلوا م یه هنح ا كود یئ اق م: مرلبا لال اک سن ( رر نآ زم  

 دصق فكر دنا رعح * دوش یوخ *هرذر ھرا م ۳ 4 یوم ههر وک اي ءا

 هرذرب ره رک اهکمدید هراد اکر لوای Ei هللا م لع ترضح ( دوروت

 + Eha هدناتع رع ها:3 كنسو هدیک هک دص كسر وخ هددنک هسلواینوخ

 القر ندنسیسهیج ( دشک ی طخ نانحوتر لق نوح # د ۶ ۶ ونوس

 یدکجطخر نیلجماهش رزوا كار دەت لف مڪو چر اوا ردا هکءهک یتجوا

 3 نکیل ( مدولم هم >وردجاوخ * م م ءوت عیفشو شم غیب يا 46 , یون «

 يو % ملکدیسهدنب و كول عكا مایم RRR من ر لب هش: ہم لوا

 ر 9 ن نو ( یتفلانا فیت وخ ناو ۷# یقدرادن ن نا نم شات

 یورن کیا لر دهناوج هدنفلدحر یا قبو عاوجیی-غوا ناوج مس یدنک ره وط

 4 یوم % 9 انوصر کا رردیآ لامعتسا هب بوک نالوا یوقو ۳

 ماع ر منبر یشع"ورح یخ ( نم نات نک را مرا لش ۰ نرم و ءناڪ ردشرمشع» او رحم

 ید ەد ص لوا ی هبط نایح اجارب زیدلوا م اتم کر تر تگ لا

 هنع هللا یطر ىلع لاق یداوار سم تلصو ل UO یاعلو

 اساکفا (انادعا مدنمانارشسالاو سجزلا ىلع ىا انناح ر رشت او فيلا
 یر فر * دک ی ناسس ندیارنوا وا هکنآ + یو % سر اذمعمج

 ۰ نرلبالاع اب یار رک س یکكنو قنتیدنک هک هس سوک لوا 76 دنک او

 تدا هس بحاص نالواهدەبترعود دتفالخو تراطفا یل رابان صرح تالخوگالرىما

 هثع هللا یطر نان ترضح تفالخ دعب هک هسروناوا لاوس رکارایا تبصو صرح
 یت> ی دل وا دمو دتنرلط كناویذایق یس هتفالخ ه-هحو هللا مرک لع ترض >

 رهاظبناز 46 یوم # رولوارلتیب و باوجاکا یدلباهب راسح هاب واعم
 لصاو همک>وءاج ندببسلوا ( مکحو هاردباعا ربما * مکحومامردنا ناشوک
 تلا دد هرالوایضاقورمعاو هرتسوک لوب مکحهررمما کارابا یس هدرها-ظ هفلوا

 ۰ 35 ا 1 یوم و هیاپ ما ه و د

 هلعار حه ندنا تقال ارو روزا هنا e ات رو تءفرو

 < لصاخلاو #



BR 

 دوخ ینلهورکمو یغایجا كناهلو الت یسوب ویزف» هک كنهلادر, ( تتسوایھذ
 ی ءایحا ھ لب *٭* تسدشن ریش ام ندیم ڈناد ۳4 یوم ¥ رده بت كنا

 مم ن اا هکیدب د هنسیلوخ یدنک ههجو هللا مرک لع ترضح ( تسدما نم |

 هرات E دنابشاا ۳ نآ و نرشاکب یسناد كلوا

 نوجا رالوا یهلا قشع غبت دیهش یک مب ( !e ر دنع ءابحا مه لب ) نالوا
 هللا لیس ولتخ ى زا نیسالو ) نارع 0 هروسق : ۳۳ هلا لاقاک ر دشاک

 یا نعل ( هلو . سس هللا مهانآ ام ا 9 نودزرب مھ ر دنع ۶اتیحا لو ومآ

 هلا لیس یف هک ی kS لوش a .ظ تاوءا ن هس هسک نال ۷ الوا اص هنابس>
 ان

 راثوب هکلب راب داو نس هبت يه هن هن روص د وخایو هر ر وئع» تداهشو رای دا وا لوتعم

 رلود هد العا تا ردرلب رقم رلتوبهدانق یرلب ر هلانظ ایحا یرلنوب نحو ردایحا

 ندنمرکو لصف كنيلاعت هللا رروئاوا م اعطا ها هپ ونعسدافنو دناوهو رروالفزر

 تداعسو هب دنا تارحو هدلاح یراق اوا انح رد هلتمعن یکيدلبا اسطعا هرو |

 یل نا *اعال یاد یتواتفآ هک یوم 9۶ هدلاحیرافدلیف منت هلا ه دهرس |
 راک وا دی اب اهاهدخ لصاردکش رلترم طح ر وص ءم نیسح مالک وب (انادیایح

 هم "رهدا رم نکارروب ندشناس ھهج و هلل مر ؟ لع ترضح زب رها هرس هلا سد ۱

 رکجو ن اقاتسم نالوا هد دم ص ول مک ردیلاح كنان لها نالوا هدب ذجو قشع ۱

 اهرم هدلاحرککیدلبا موا تا یا رداوایزب كردلوایزب هک راربدیرب رهنازوس

 یوم نا € یوم ل رداد تولا الاتویجالاڈھاو افاد عایح رد, مب |
 م یب>حاصتوت و یا ey ماین (یتم قیحطوم قدافا ۶ *یتفادینای>

 ندئطو كدهنامز هئو دەي ےب قح ندا مو نطو مدا تقراسم دهن قرافا

 دوجو هل را: تحا تومالا EY اوا لصاو ھت دحا اع سد زد دحا مع دار |

 وا قرن ةرف # هلنلوا صالخ ندرك مو بودی ن.سموهوم |
 یدییلوارکا ن وا مقرا 1 م :قفرف ( نوعحار هیلاانا لقب 1 * زنا سلا دین نکت ۱

 ردضوءندهیلا فا اضم مالفلا ۲ دوا ۱ یدیلوا منوکسنوکساا هدایندواذق ۱

 یدیلوا مقرف ماب رک ا١ هرانوکس نالوا هدابدوش یعدوخا رد هنر دقت ینوکبسیا ۱

 زرلیم دا عوجر نوءجار هالا لوازب امك هیاانار دلو ها ءان لع یدیلتید لقب مل
 نالیفاوتوم یدهاردتقرف ندااعلوارع رارقونوکس هدا دوب و هدلاعون ەد ۱

 هک دشابنآ عجار 4 یو #ِ ردمزالع وجر هک سندلعوب هسا وخ اوتوغ

 هرهش کر وا هه تیک لوا کی ( هد رفترادآ تدحو گو * رهدبدازاب ۱ ۱

 تدوع هبرهش رارکت نکا )ا جراخ ندره-شنالوایطو یدک ی هاکورک

 هل.ةرارُ دن صا :E هثنناج تدحو ندنکل هدنکارب و قلر a و هد هيلا



 ۱ Fj رها هب هان تایخ هر + ؛ نعد رربد هغل وب :HEE قع وڌ ند هربذع

 ان دمغیداوا نقوم هتم و دبا تاد ہح ی ک مکیدلوار د-لوا لصتعو

 ۱ (لاون ارام دو کرب ین كر * لالح ارام دوب بی 1 ونده ¥

 ۱ یروص رم ینعب ردلاون ریہ یغزآ نا مسقزا ر دلالح اکب یک رع تالزمسک مع

 هک یوم ل ردلاونو كرب نیع هزب قلوا كلریب ارهاظو ردقلوا لری هزب
 | كن روص لرم ما (یک هد , ناهنرتبا شرهاظ# یدنز نطایب و رع شرهاظ |

 | اما ردزتبا یرهاسظب كذاعهج توم لوا ر دکل هدنز ه دنطاب ردک زع یزهاسأظ
 | یرخا ,دنوناما رد هام شاسک یب رب وف لسصازتبا ردکل هدناب هدناهن
 ۱ عطف نع هفالس نالوا هاید كنموء ارهاظ توء حل رد هنسان»» شاوا طعم

 |  یوڈم ۷۴ رواوا لصوم هدا یاش و هکل هدشاب انطاب نکیل رلبارتبا تودنا

 | هد-جر ال ( تسفکشب ون زاروا ن اهجرد * تفر ار نینج نداز جررد

 ۱ نده رب ثکو قاتق تفراسهم ن دردام جرو قعوط هنشج نالوا نکاد

 نینج سمی ردراو قلچا نادیکی اکا هدناهچردکا لاقتناو تلحر هرخا ین رم
 | یتاکمع رکاو یهادغرکا هلهچجوره هسلک هعساو لاعوب و هسغوط ندجر نه

 هسلیف تورات نداد: نه" ید نمو» كلذک ر واوا ك ند نس دب رح یکلوا

 یهدایدوب قسادغو یناکم كلا هسغوط ه ابفع ماع نالوا( هعساو هللا ضراو )

 رواوب هب دمرس تداعسو هیط تایحو رواوا یلوا ن د:سادغو ناکع نالوا

 | مکیدیاب اوتلنال یه * تساوهو نشد لسجا یوس اره نوچ ٭ یوثم
 | كالیاافلازس ( اوقلتالو ) ردنراشا هبهع رک تیآ نالوا « در "هروس ( تعارح

 | لبعترض> هبهکلهت ( ةکدهنلا ىلا ) یزکیراسف یدشک ( مکیداب)
 | ردقت ره ار ز ردراو مرو قشع هنلناج لجا ¢: , مکنوج رزروب هه>و هنا مرک

 ناتھ ناک یهنو نعل ر دنوحا ےہ مب ؛ یک یهن ) ND هسااراو یهن |

 بانه هست نواوا عالم هعبط هما هسیاراو یه ردهن رها او زردنوحمآ ےہ مب

 | ارب زرد رهررا اواک اتالو رل | اواکًأنال حبه الثم ردندراسیغذلاو یلحا نالوا

 ایا ررد هدزارمحاا-ءاد ندهکلهن هد هعرلوا یها رانوب ارز ردازاحم كد

 | « دباانفوتوم بلط بشوزور هک ردهیانف لها نالوا رلاثعا مزب و هزب یهذو ةمیفح

 ۱ رداکب ( مکیدناب اوفا J یه سم ردشلوا یی-حاوذلا ندٌشره ءزب توعو زر

 ۱ ( دوش کتجاح یهن دوخارزت * دوان ر ریش هنادزا ىه هکناز هک یوم #

 تجاح نگیهندوخ هبیحازلوا ندنترولوا ند هناد ذیذلون ریش یهنهکاریذ |
 ۱ ا شرهو رکمو یھ * تس وب وز فهد شاب تک ناد % یوم رواوا

۱ 

 أ نکلهتا را میدن اوةلتالو ) ه-ةلخوب ئال نکن اک | ذافرولوا لصاح لیصح

1 
۱ 
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 لک قدصا مالسلا هيلع لاق ) هکرددراو هدنیهگگ هلیفافتا كنب راس و سم
 ( لئاز لاال ےن لکو * لطاب هنا الخام “یش لک الا )دبا ةلكرءاشلا اهااق

 دیال و ةل عال تمعارهو ر داطاب هلوا یرمغ ند-ةح هک یشرھ ثالوا ها آ ین ۱
 شعد ردب وصنم هرزوا تیلاح ىلع كنالخ ام یفاربس ند هلج و لها ردلئاز |

 لی راضب و ر دکع د دب ز نع نیلاخ اوءاق ردکعر ادب ز الخام اوماق مالک ر دقت
 ردهم فاضع بواوا ه ردصعام هجر دقن ول رارید رد وصنم هرزوا تیفرظ
 یسانعمكعرصءو سپ رولوا كعد دب ز نع مهواخ تقواو-اق مالکر دقت اوا
 رواوا كعد ( لطاب هللا نع هولخ تفووا هللا نع ایلاخ یش لک الا ) هجردهنوب
 لتطات *ی سوپ ین سد در راک د للاخ ن دوح ابطا و ارهاط "یر محبت سد
 نط هلب و انعم بودا نط یرغ ندعح ییاشا رها لها بر داکد
 ج قع لها امارارد رداطاب لوا هلوا یرمغ ن یمن هکشنش هتره هکر لبدلبا

 الا لوا ل-طاب "یشرب ج۳ سپ را نمروک یربغ ن دسحو یلاخ ن دقح "یشرپ ۱
 هروطیف لطابلا رکتتال ٭ تب *ررزوی هرس هللا سدق ی رفع ندا مش میکتت ۱ ردلکد لطاب هدهسیا ه دنتروص لدطاب رکا دوجوالاو مدع نالوا دوجولا عت |
 ید رب زعلا هرس هللا سدق ر اکدنو ادخ ترضحو # هلا روهظ ضرب هناو * ۱
 یه و نوح * رشت قلا تنس مهرفک ته # هک زرروب ۱

 قلطاو بع الف ( تس ( هک رررو نعلا دزسس هللا سد ضراف ناو#* تسافآ
 هکر دو ینأث عارمص» عمو * ةدیدسااپ مهلاعفا نکن مل ناو * ید س اول م
 ید ردہص باع“ لطاه مع جرو لصف كهللا اے هللالص نا

 ر دنواو یج ربدغا

 هللا مرک ىلع نينوااربما تیاکص نتشک زاب
 هک شوخ "یتوخابوا ندرک تحاسءو ههجو

 ( شیلوزفاو ینوساب مرک ناو # شینوخو یلسع یوسورزاب 46 یونشم
 نالوا هئاناق لواو تیک هدناح كالتاف كناو كهنع هللا یر ىلع ترضح ورک

 تبا هصق ن دستوتفو تو رم لاک كناو تیک هشناج یایطف كنیلع مرک |
 چ مر ادن یور بشوزور * مشع ےہ یمه ار نا تقفگ % یوم #
 هژمز وک شوژور ی یدتا هژرابع لوا هه> و هللا مرک يع ترصح ( مدح

 4 AEG یو "ب۶ مزفوط .ara Fe مدودوک مه j دم 1 یضوفوحءه هش رزوا كنا
 E2 منب هک ارز (تسدز ردنا لاپ ثمب رد نم كل رح # تسدعا سو>

 نکن نم ر دسشلوا ن ریش اکب بکنییگترت قعب ر د شاک شوخ یک نم
 ثعد رد-شهروا هجا هسشعب عتود مب زربد ی د یساولح ت ردق هکر دب راک دید



HEنورب هدیزوسب یاک 46 یونث» # وید اپ هل نم نا ار روتک  
 ندمدع شا هلیذآ انفو توم یا هک (وش هژاوابوخو" بوخرکیدراب هوشءنانآ

 اذا ءرها اغا ) سپ لو زانو فیطاومزوا [بوخوبوخرارکت لوا | هزات لک هرمشط

 هدو>و كناشا مکنوج ههقا دص تكئس هک : رک تیآ (نوکیف 5: نکهللوش نام. :ثدارا

 رولیق دالا رازکت یرلنا تردد دب و رواک « دوجولاحرد هيلا دا ره نس هک

 (تخاو دوخ شزابودب ربب یتقا># تخاسب شزابدشروک سکر ا ےش ج 46 یوم
 ورک و یدک نزاغو كشماق یدزود یتا ورک یدلوا روک یه كانكر ادم

 وام هک یو یدرب وتوالحو تذلاکا رارکتو یدروت یل یداشخوایآ

 علاصر هونص» مکنوجز ( مسن عناق هکر >و نو ز رج# متسان عن اصو معونصء

 نالوا قبل هسعوخصم یسد ز کد یر ندقایف تعادقو ندعلوا نوب ز راکد

 ¥ یوم 9 ردقلیف تعا هنلک ندناو قلوا ملس هدا صو كاعب نر

 نع وصعم هکز بادخ ) منم رها | هحه ام یناوشترک * منزیم یسفنو یسفن هماام

 نسرک | زرولیف عرضت وید هللا صالخ یرعسفن نخب زروروا یسفنو سفت زاکود
 زر یک ناطیشووب دو زمرها نم هلجرب نس هی توع د هکب رقو هکر وضح یز

Fایعزا ارام ناج ید رخ هک * ام متس دیهر نءرهاز ناز 6 یوم ) 
 نونا ص ندکلروک یرگاج مزا هک داتروو ندگلنءر ۵ ارب ن ذ بیس لوا یا

 هک یوشم ۷ دسایف ن درانلوا نفومو نو ا نولیف اش یزب و ل دلا

 ( تسج 3 یواصع ی ه تسکدنز هک هکازکره ن ا

 ي شکاضعو رسا صع نساد فو یشکاصع كنا ۰ نسردراو 2 هدنز هک كوکر

 نعالا لاض مکلک یداسبع یسدقلا ثبدایف لاق اک ردلاضو هارک ین ر دنر ّ

 ته تنش و وخ ج اچ یر ترم ناخن ما ۱

 یاب یمدآ ردشوخانو ردشوخ هک هن ره یرمش ندس CE نیو تسزوم ۱

 ردلکد یرغ ندادخقب 2 كما رک یایلوا و مالسلامهبلع ماظءیایبناردشنآ نیعو |

 رو تشک یسوع م ھ *دش تشب و هان شاآارکره ٭ ب %
Jت-سدرز مهو ید وا یو اا هاش و تشي شا هک هب ےگ ؟ لوشره  

 التسرب شنآ اددنا هکر کا لوش تش درز لرد راتسرپ نەک یس و یدلوا
 نالوا « دنمکح یوسام و رغ ندادخ هک وج ی دلیا عادبالوا ینبهذم |
 هب یربغ ندادخو یو-عامبلاط هسیدل وا شنآ انعم دسیاراور دقنر شش |

 ةبر دقلا ) متر ول وا یسسوحمو یشدرز كنماوب نالیق تیدوبع و تبع |
 ییسضعب كالعف رانا هکروایق تل الد هوو ید > ( ةمالا هذ-ه سوح |

 دافتعا وی درابا داجاناطیشو سفن یرورشو عفو رول ندیربغ ندادسخ |
 (لطاه مف هل هللا لضف نا لطاپ هما السخام یش لک 4 یوم ۷ رولیف ۱



۶ ٩ ¥$ 

 داسفو لظو هس لا۶ا نالوا لصاح ندزلامزب یتعب ریز ابا مزب مگنوچ زا مزب
 نسکناماو ظعح ثسرارا هلازا ی هعفان لاءهفاو ییهخاص لاعا نالوا لصاح هلرعاب

 ¥ یوم ¥ رر رود ناج ہیٹ ند هینأطیش فواختو هيا تالاهم هک

 مظعو یضرفرکاو :e) و رایدا ةا دشانهدرب * ےظع یاه_ طخ نز ناجدرب رو

 ها صالخو هدنلبانآ A اک زب , ندررپ كالوهو ندرارطخ

 ءا ه.ش رب هدرب هدیه شعب رولوا شعلا شا كذوخو تالتد هد انعم

 ندرارطخ وب ةلسوک لوا ینناج رکا ی هرزوا ر دع و رد شل وا عقاو هدر ليتر

 لب رعماب نالوا حصا اما رولوا باو هدریاکا ےب ڈبامرمسو رابدا هسا صالخ

 تسروکشبوخاب دی * دوبننانابلصاو نوچ ناج هکناز یوم ۶# ردقلوا
 رددوبکوروگ هلسبدنک یدباات یدلوا لصاو هناناج هکنوحناج هکا یو (دونکاو

 +٭ یوم # رولوا كعد ردرونیو فنی ناج لوا یهلا قبفوتیب نسب |
 یوه)ا € دشاب واف هک 3 » ربک هدر دو دوخ ناجءار یهدنوت نوچ |

 هک-داح توط شاتیا دوخ ییاج نسه-عر و لو هکلاصو نس موج

 ناک دن ز یز ییەنەط وترک + یوم ۷ توط ش !وا یتا هلوا یر د زسا
 :NEED س رکا اد-> یا نآس اک یا دسر یه ناار ما

 4 یونٹ #» ردهال لوا اکس هاش داب ع یاو ن نا راک یا ن سوروا هدعظ

 4 اتفآءام ن مزیت نایک RAT وک اررههو ءاموترو

 ورم هتم او لوس ن کاو نع هیلیادع رونیب و فیثکو نس4 داقج

 46 یون ۷# نس هنیلبا لخد رل اوا لدستعمو متم ی یک ورسو نس هيد |

 خرچ نسسرکاو ٭ رکی یک اررح و ناکوترو هر یاوار سرعو حر جورو
 نه درمعهر تك و 5 ۰ نسرکاو نسدیفوا رفح > نالا ےظع هل وبه شر ءو

 انادخ ( تسارتماهآ-ف لاک TRF E 4 ىوش
 دوجوی دوج وی رابافو كمر ول E دردم ال واور تد هک لاک ك رل :ءط لوا ۱

 یاب وت ک ٭ یوم ل ردلسءو صوص اکسیکلم كمروکربا هنس دیت رم
 ندناص#او نا رط>وررمضنسارب ز ر ( قسىلغمو دج و مازا ہن ٭ یسنزورطخزا

 هکنا 6 یوم نسی چ ری وانغ و ی دبا داچا یراق وب نسسه مو كاب
 . یدروت ىر هکهالالوار (تخود دناددب رد نوج هکناز «نتخوسدناددیناب ور

 ردلوا یا دو رول- یککد یدرب م کوج هک هک لواو رول یوا یدرونک هروهظو

 رشاد زوی < یوم ۹ ردرداق هکلناانفا نکیدرونک هدوحو وایحان کد

 یغاهدنتفو نادرخره هل !نالوا رداتلوا (ارعا.ص لکدنا ورزاب # ارعا رع نازج

 یلک یجان وب هلکنزیراغاب یهدرر وت یغا ص لک ءاتشداب نالوا ی ع لواوركر قاب



 ۱ سو خنک یریغ یک كلوب دلی هنو ندر 7 یما یدید مالعْسلا هلع

 (انغلاو مولعلاپ زاها * اندها نيابة لا ث اغا ۹6 یو ۷ منا رک
 نش رط ز زا اینو تاجانم هه هار گالاس زب علا هرس هللا س دق راک دنوادخ ترص >

 ۱ ۱ اجازه بولساو رارروپ هتل ولد دنا زاّرس>ا ندان رو بچ بوروبب مات

 ال دها یهردابرف و كراتدیا باط د دم یا نییفتسلا ثايفاب هکر ار وليف مهد هلن اوب

 ۱ ۱ ردقفو ذحم یربی> كال راف هرزوا تراده لایق یزو هلا تیادههز

 ۱46 ىوش ) ان ىد ناو هلبارالک مولا دق وب نمر اه  مزپ نمیاد اف ال یر دقت

 لام عزل( فج یذلا هوسا قرمصاو # مرکسااپ تیده ابلق غزتال

 تیاده نس سمرگلاب تدده هداج تیاوغو تلالص یریق مری ابلق هاتف فورهمو

 ردوا ساب هدمرکلاب هدلاح مغز دلوا سبتلع هکمرکهزب یساقلوا لدلیق

 یا (اش واق غزنال انب ر) ردتراشا هبهع رکن بآ نالوا هدنارعلآ روس تیپ وب و
 بلطف یعسلاو كياسنجیلا هجونلانع هلم؟فورصم یراق مزب نمراک درورپمزب
 كرون (انددهذا دعب ) ىوهلا ةباغو اين دلا بك ناتف الا كلاب قوفوااو كناقا

 ندکتف (ةجر كندانم) :Ala هو( ]بهور) عو*لا ندلاو موس سما ۱

 ض ار الب باهو سس ایم (باه ولا تناكنا) هاته وم Cae و تجر

 یناف هكءوس هلب وا مةلا فج یذلا هلبالب وح یر >I ییالب ءوسلا فرص او

 8 و حوا سعد ردهنانک ندتانک توجو ندسنفارف !ةفوفج یدوروذو یدزا |

 ناجزانارذکب هع یونثم 9 رد هح ید قلا طخ یی راد هلیاوحم یالب یبدزب |
 روک یاضعاا ء وس ندزعاجمزب یهلا اهص ناوخاز ارامرمءاو # اضتلآوس

 نالخو ۱3 7 کر, ندا و ص ناوخا 4 .اصالخ ندد یاصد یزگاج مزب یعا

 تهان ی * تسال ج هوت تفرفزازنلت + یو٥ 3 هلک عطعنم کری . ندافو

 كهانب كن ۳ ردق و و ا رجآ ندکفارف كاس (تسدن ج اهبربغ

 | دقعهو ندمافشالوط مسکتاجو ظفح كس نع ر داکد یربغ ندهب اھ زس

 کر داکد ه دکل اکی روا هدکظف>و هدکهانب كسالا ردقوب یرغ ندلقلوا

 ۱ # یو ¥ زرد هدنتهالس مافمو هدنما لح هلیس هطساو كظفح كنس ولنا

 ۱ ۱ ارح ر مز (نڪڪ ماج ارام ناج ناج رعاه مسج * نزهار ارام تخر مهام تخر

 | دزعابسا نالوا یورخازجابسا نالوا یویند یتعب ردیج روا ناوی لر مه
 نقرط گو تخار نالوا یناحور تگ و تخر نالوا یروصو یجب روا نو
 تایص:0*ییسهد ردي 2 رود نس ءاز زغاج مزب ی ین 3 زی تج مزو ردیک جاي ٩ عطف

 رد سگ ,ملد ناب رعیزب و یییدیا عاخ ی زی ونعم لا>و یزو اجور نتاما زا .منا مچ

 (هر,نوج ناجن یسک قت نامای* دروخیم ارام یاپ نوچام تسد 4 یوم #۴ |
aلا تا اه اس هات هه رحم  TSاسمی:  

 3 عرب را
4a 
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 یسهرهز تردق کیک دوخ (دنز یفیت قحمکح ریسارب ٭دوخزواات یدبهرهز |
 هرزوا یس هد و ربسا كادکح كةح تربط ندنشدنک میک لواات یدرواوا
 دسنشک ناک # دوسشک ارشعُن> هک رهدناد هکناز + یوم هروا "عینرب
 لوا هکیدجا نعش ج كلا قح ترض ح هکیک ره رولیب هک ارز (دو ودق هرس
 زا مکحنآ از ارکره 4 یوم # یدنای ولفمو هر“ ل:هلا ر دن لاق
 ہرڈوا یشابیهلا مکس> لوا E (یدز یت مهدنزرفسرب * یدعآ |
 ھ:ءظو سرب ور ۷ یوم ۲# ید روا "مینرب مههرزوآی تاب لندنزرف یدیلک ۱

 ندفح یرو رد و راک مکنوچ (نادیدوخرجت مک> ماد شیپ * نادب رب نزڳک |
 هدف یاد ك: ھا ء < هءروأ ديذط هززوا دسافو لناقو هرزوا راد و قروو

 و رم هلک- ا دانعا هنحالقو حالص كشدنک ناسا ارز لس کرج یدنک
 اکر اا قدونعط هرانا يق نایصعو قسفو هرلنلوا راکهنک و قاوا بو
 روآوا مولع ندهباکحوب مکتن ردرک !بنذ هکلب ا

 + ندروآ ب کو نیل سالبا تاالضزا ماللساا هيلع مدآ ندر 0 یا 2

 3 تاب ززو تراء>زا * تستشوک ىس بار مدا مسج 4 یوش « |
 ند و ندنراف> رد وش سالباوا هک هرزوا س دلبا e كءالساا هیلع م دا
 یوم ¥ یدابارظن ندشناج ت كع رقص ییاطرشو را قو !ولوا یت و
 مدآ ترڪ (نیم ساابا راکرب دز.دننخ * نیک دوخ دعاو درک ی ا شب و
 ا یار را یسدنک و یدلبا تالش دوخ م السلا هلع

 نص یاک ق>تربسغ دزرب كناب 4 یونثم یدروا مدنخ هرزوا ییسعفو راک
 نس قصیا هکیدروآكداب یز كل ه>ح ترمضح ( نخ رارساز یاد یئو # ۱

 زا ارموک * دنک رک هنوک زابارنیتسوب ۳۹ یوم # نسر ا: ندیفخ را رمسا

 سرت كرو ه-یلاسرت یروک یا یتسیلسوب رکا قح نرمضح (دنکرب نزاو
 ا هردنوک تلالض هتر تیادهو ره هنر فذطا دارم ندکعد يلوا

PEEسکر صارکا یعل ررپوق نشیدو ندنک ک" عاط رواوا  
 علف ندنماقم یسحاص نیک نالوا تباثو جار یک ع اط هس رانا دا يه قلوا
 سالیدص # دردر مدنآ مدآادص* هدر ۳ یوم % رلءاروٌنء ءابه نودنآ

 تب والس سالبا کی زول رر, هدمدوا ر كمدازوب (دروآ ناو

 قیدنز تیهسع هسرساو رلدایددنز هددحاونآ قلدص كب , زوب هست هسزرمسآ

 مکنوچ رروت ینراهزا ناو ناعا هدنراسبلفو رروت هنس هبت مه ییدص لاحرد

 4 یوش ل یدشررا بد ربا اتع هو دمالسا بلع مدآ ترضح
 : مدا ۱ تریلر کد ؟د میدن خاتسک نینهبا ر ظد نزمدرک هب و مدآ هک

 % د ۶ هک ۸۸ ۷ + یورقا ۶
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 دواتخوددناد هکنا 4 یونس % رو« وا .a ك !باتسردو

 ر وا وارولب یکمکیدرک ھسیک لوا در رخوتوکس  ت>ورشارهجره # د: رد دناد

 یدلانوتاصروکنهنرب كنا یدئناصهک یز رهر داک د بسام قر ایر

 كدناص نوت" یبش سان هلو کا هس وک و زلوا روا بی ی یششرب سو هبوب سب

 تعاسكسب س * رزوربزدنک نآروارهناخ 6 یوم ۶ ناق زاد لخدوبد
  ندیگلوا هدنعاسرب سپ رلبارب زور, زرلبانارب و ا آلام ( رثرومعهدنک
 كعد نس را ارپ زور زو نار و نوک نسیپهلاخ هبهسهگ هلب وب سپ رلبا لررومعء
 : ماظع یابلواو مالالا مهلعاببننالوا یسهفیخ كفح ترمضح رالاثهو زاوا قبال

 لات قحو كماظعیایل واو مالساا مهیلعابننا هک زولوا هروک 4 یلاء قح ترمضحو

 ردرارد اق هک.ابآ تسزدو اللعایخد را سابا هنکشین ره هکر دن داش كثب رل ةر مط >

 رخا لاثم ( نمزرد د رار سس نارا زه دص *ندب زادربباررس یک, رک 6 یوثثم #*
 لوا یی رروتک ر ؟هروهظ شابك ز زو هکنیروف O یدک یشابرب ندندب رکا

 یصاصف یدومافنرک ۳1 یولثم # رر و قایضفرس ناراز نود رام و

 هب هع رکرآ نالوا هدهرف هوس ( :اسیحدمآ صاصلاق فكنا #  انجر
 ایح هدصاصق زس (بابلالا لوانایح صابصءلاق مکلو ) ردنراشا
 تب یابثم مالکووب هکر درلةفنم اعم ءاسلکیحاصرالةع یا ردراو یظع

 .ردراوییلالد هادم تريك قورطاو فال هاو عمردقو ید مالک رب هدتحاصف و

 روناس کد رم غارچ ج ( عرمصم ) نکیاراو مالک قوچ دنومضموب كيرعیاحفو
 لتقیل ل نقلا هر |یخد یربوررید 3۳ >| ضعبلا لتقیرب ندهلج * ۱۴یاتفآ
 تیاوب هک ر دتا لب قش هوو ن کیل رد لسنعلل قالت دلا ىزا یو اا انکا

 تفاخر كا ردغاباو محفا ندالکو ب هداذعمو ظافلا مهو هدزاجلا مههبدع رک

 هرساق ضعإ و هب یتاعم یو یدرواک مزال قوا نايب هرشک هوجو هساوالب وطن

 ہیک ر الثمر دنایح بیس صاسصف یره اظ ید رولک مزال قلوا تەجارم

 قاخو باتتجا نداتق ںودہا لقعت صاصق هدنبقع هسایا دا رع لتف نودسوکرپ

 .هکبتطاب ربسفتاماو رولوا هلهجو وب تایح هدصاصق سب رارولوا لاس ندلتق ل

 هبفاو بابلابابرا و هیفاص لوءعیاعک !یانوکزس هک ررروب تراشا قیعح ؛لها

 لدل صاصف ردراو هیدعس یاقب و هدا تایح ردراو هدست صاصق
 هدا ز ند,دهاح یکاواو هل-تضان ر یتا هلوارداص تذارب هک راب ره ندسفن داره
 صاصف هرزوا رای دا تبانجرکا تدب یانعم ردکغع | ددهنو بید هلیاهدهاحم

 رداو مک ردراو ثتابح سەد یداک تایح هدصاص هکید داد و ید-یمروب

 دوح 46 یوش ۴ هدناټ رفت یحناینب بواوا نرفس هندابع كلا یدیلوا

 < زا ۶



(¥ 
 رد رار کا هب ر تالماک دش ر د| مه نداء ر دیناوبح حور دارم ن دسح

 صد رح ه رشو ۳ یا مالک دقت ردیس هيد تاغسم كس دا رم ند سم

 تالماک دش ره ھر رغوط ربص ندماعطو نان وڍ كنناويح حور كنسررکا نالوا

 نالوا نودوربه> یک سم ثاکسهنو توط نس هب ن ورا نالوا شوان
 دک یونثم ۴# رولوا كعد تب ارایعلا لماک یک ضلاخ رز بودبا هلازا نراتفص |

 نالف یا ( نارزاک *هلسحزا نادرکمور * نالف یا یهاوخ درک یی وش هما

 بلق باس هرزوا یموهفع رهطف كباسیو ییعب كسرتسا كا ىوش هم اچ هس
 زرزاک همردنود یزوب ن دنس هل كزرزاک كسرلرد قاتقرهاطو اب یکحورو
 سوفن یک و یناتسنا بواق رھ طم دارم هدنوب رار, د هبګ درغآرب و یک ودزب
 ج وو نداو-ام سئدرکا ی رولوا مار ۲ یایلواو ماطع میام نالوا ییدآ

 هبا ضارعا ا ن دکلا تمزالم هر دش رم ك ترمسا كاكا , ییدنک نداوه

 دث هتشکشرد ٭ ار “زور سه تکشب نان هحرک + یوم *% رواوا ك٤د

 عنام هل وا عا ص نس ییعد ھساا یدص ا كنس نان هحرکا ۱6۳ حد

 اب و اهخات ا دارم ند دش هتسکش لکورفو و لراص هب ی 2 الغب قئص ه-سدلوا

 لیاضصفو ی دایا ۳ ۳2 وص كس ماعطو نان هح رک | نعد رواوا دش را

 كناو شیاب هلم اک دش رم نالوا روسکم راج هسیدلیق مورح نس ن دموص

 هلا ت افامرپج بواک و رقوب ند: هبت رع ر اهتنا و راد ڪا هلدنواعم |
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 تسکشآ نی داب ودر سو * وا تسد دما دن هنسکش نوچ < یوم #
 لایعا ٌصعو یداک دن هتسکش یس رت تسد ل د-ش رم لوا مکنوچ ( وا

 ہاکغا هلازا یک همناسسه تافصو یس هع دث رم لوا سپ ید۔اوا لاوجاو |
 کال سوو دبص دنا ےک كلا کاپ زودوفر اتش ی ۲
 کو نساما رولوا لصاح دیاوقو عقاسنم هوت هدنسف GERE ردراو |

 د یونثم ۷۴ ردررفم ثال هتسکش دعت هدنا كسلا تعر هرزوا لدا رم یکبقت ۱

 یریفضاراهدنب وب (اپ و تسد یرادننک شتسردوت * اید وک ینکسشب ارناوترک
 E EY یآوازدعم فاضم زواوا چار هلن هتسکش

 لدن هتکش لوا نسرکا نعم رولوا كعد ییکشبار هد هتسکشنآ دارو ار |

 قناو لا نسل ترا لک رداکسلوا نسدیص دارم دوخا وینت ۱۱

 مواعم ی يش تاکیدلبا سسک و نسلق تسردینآ کن حس رگ وط |

 ناکش س £ یوم 9 ردلک د به ال كنس اقل يق و قلععع هکی دلوا ۱

 قح كنهبسو وا وادتص سل (وفردنادارهت 2ک کش 9# اک دشا وانح

 كاا حالصا هدراز هلي و ررید ه٤ مع وفر هلس كابا حالصایشلوا هتسکشوا هک رولوا



 ناسا قلح ۷# ل دعب دش هدب رب نوچ ناویح 8 4 یوثم .# ی دلوا

 ن ارذا ی داوا ش سک لا لدع هکنوح ی زاغوب كا وح ( لض لصد دجارفا ت تسر

 ۱ بولیسک ی زانو كناویح مکنوج نسعي یداوا هداز فرشو لضفو یدخیزاعو
 لج هلی-اغووشن كنا بواوا مضه « دندوجو كناسنا ه دقدلوا ادسغ هناساا

 ۱ 1 تورو مضه هدنابواک هلن دب كناسلا یناوی> مل لواو رواوب توق یتاسنا |

 احب 4 یوم ¥ رواوا , دان ز یایصفو | فرش هرکصف دقدلوب نمک ۱

 ا کنوج ( ن ۳ نآ سايق ن 1 ۲ دیاز ها # ن نی نيه درمب نوح ن اسڏا

 كناويد نب هلا سابق هنن رز وا كنون ینآ رغوط دنا روک لوا هاکا هلسک یزاغو

 كناسا هرزوا یسلو فرش بولک هس هبتره ناسا هرکصادق دلوا حوبذم

 رواوا لصاو هب هبله هن ء رکصفدکد لوا ناسسأا هک هبا ساق ساک یزاغوب

 قلح * واراوناو دشاب قح تب رش * وا راتو داز ثلاث ق ولد 46 یوم »۲

 هل رپ ناسا قل> ( ىل رد ه دم هتسر الزا قاخ # لو تب رش دروخ هد ربب

 | كئاو قد بارش ی راعت كادن احورو ثلا قاحلواو رغوط ثلات قاح هدقدلوا

 ماعطرولوا لصاح هدعلقل وا هدب ر ندارشو ماعطنا.- دا قلح ی ىو رواوایراونا

 قاحرهنکیاورجا نح تب رشزاغو نالوا عطف دنداهشو نالوا هد رب ندنارشو

 0م وق نده راکناوندکعدال هک رګ ا هدب ر قلح

 دشابتیک ات * نان هل وک ت مه نود یا نک( سد یوم ا هلوا شلواهدکلیارارف ةاو

 ثغارف ندب رشو لکا تمه نود نالوا ناش هوکیا ( نانب ناج تاسبح
 ربدفو ر دشلوا عسقاو هفطاعواو ه دام كهتوک هلتمه درست ضع هللا

 ے:_ےک هلا تغارف ندب یشو لکا ناش هتوک یاو تمه نود یا ییصم هرزوا |

 هناش ر دەنا عج نان نالوا ه داوا حرصم لوا هللا یتایح تاکناح كس ۵

 قاوداو یاحور قازرا هکر : هلوا هل هاعط و نان لد هنعت یاب رد تاکناح تیبا ۱

 ۱ رو ادد هکحناج کادو یا لات قحات هلیا تمه دن ص یاس ۱

 ( دییس نان یب ی در ور باک ۰ درب دام هود ی ی رادن ناز ۳۹ یو ¥

 یرتوا ند دس نان یکی ور بآ ود هویمرب ېک یحاغآ دوکس ندببس لوا
 دنعو هللادنع بوکود هر ن وص كزوب یرتوا ندهناسغ یاد غ عر لدردیک

 هک یوشم كدلاق راتعا یب و ردقیب و كدلوابدا یب و ضرع هننلواو هناببنا |
 هسح رکا( سوت ن ادرک رزو رک e ۳ 5 و درا 8

 ناج نوتلا یرقابو توط بیک



 اتهتماق لخدبایات * رمضمخاشدرب یناز نابقاب 6 یو ۶# هلوبناماو
Gaخاش لوا یباغاامرخ کان رسک ندربسلوا یخاشنالوا رض نا غاب  

 شیشحنآ انادغابزادنکیم 4 یونشم ۴ هلوب لروراتماق هلیسلوا مطقءهلدب
 ندغاب هک نالوا انادهدننعاص قانابغاب رخآالثم ( شامر هویعو عابد اات *

 کالم رخاکا ءویمنالوا لصاحهدغاب و ایک اترر, وق ینراتوانامب ندب یشی-ش>لوا
 یرا-ٍعنو دردزادهرات* بببطنآ اردب نادند نادنکی م یوم # هزتسوک
 درد بابحو راناتررپ وق ب-دبطلوا یشادنالوارمطمو مار, رجال ام (بیح

 انا هاش رھ اه تساهصن نورداهتداب سا یونثم ۴# هلتروف ن درو
 كرل ص تراک ل هدان ز هسا دلواكمولعء تامدعه وب تلذک ناکاداف ) تسافر دات ا

 رل صن ییعءهرزواریدقتوب رواوا بسا هلحت ی >د هساوا سا هلد رعءاي س ردهدشورد

 ,دنرلعس> یادفرلنا هکر د هدانفنایح هدیه ایه ردراو رکلهداز قورعا

 قزرقلح تشک هدب ر نوچ ٭ یوم ۶# _ررروب مکتزارولوب یدا تا
 ردتراشا هب هع رک تبا نالواهدنارع لاه روس ( را وک دش یم ني>رف نوڌزر * راو > |
 ادهشاقلطم هع رک تباوب ( اناوما ہللا لیسی اولتف ن ذلا نیست الو ) راررویب ےک |
 هللا ص مرکالوسر ترضحاب باط>و هلوا هدنفحردب ءادهشدوخاب و هلواهدنقح ۱

 دوخا و دا هاب آ نطنس س ی رش ریست سد هوا هرانشان ۰ظ هجا و هلوا هیسو هیلع

 هدشاوب ها (هقا بس یف ) رایدلوالتف هکی زهسیک لوش ی دبا نظیا ها نط نس
 ( نوقزرب مهب ردنع)ردرل r هکلب (ءایحالب) یتاومان رای ریغ ( ااو ء1 )

 ءایحا هل وکلدی انوهو ) یک ی ینددشلفزرایحاربا سس رروناقزررلنوا هدنتفیرلس ر ۱

 نیحرفرلنو ( هل صفن »هدا مهد اا٤ نیح رد ) عننلان ماهیلع ی اامھلا فصوو
 هک هش يکيدايااطعا ندتانعو لضفهرلنوب كئيل امت هللا هدلاح یرافدلوا ناداشو
 لنذلاب ) :راذبلاب نورمسبیا (نورشتسی و ) ردتح منو تداهش فرش لوا
 داش ہک ها هسوکلوش زرزلوارورمسم هلراسشبا دهشوب ندب ( ےھباوۃھب
 ةئرا انامزا ندنعلخ كرلنوب ( یهفاخنم ) یدرابدلوا قحال هس هبت یه رانو
 رردا راشتسا یربدةتردلد ند ن ذاا ( نورت مهالو مهلع قوخالنار)
 نورحرلنوب ید ردفود فوخ هش روا ءلرلنوب هربوا قحال ه- را ةر

 اد هوس هود ن اننا کردراو تاالد هد هغ رک تیاوب و نلوا
 هئدب یمعتو لاتو ناک مزالاش ةاکا ندندب ءا ف هکر درهوجرپ كردم هتاذب هکلب

 یدساوا س داسک ز اور یک قزد مکنوخ ٿان سەھ ر د_اکد طوتمو قۇۋ

 ر اشه هلیلوف ( نیحرف نوفزرب ) نعد یدلوای ےک یعوهم ( نیحرف نوقزر, )
 مداسو مضهو یدلوا ر اوکشوخ ۰ زاغوب شک لوا هقوز رم تمد نالوا هبلا |
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 هج ماوخ تولا خا مولا سپ رولوب تحار بودیک زوتفو لک ورواوا روشندنا
 | ار وص و ردیتل اح كلد-محتو تال هدرسفو قسالط»ء هحرکا یک توممو:تلاح

 رداکدروفشو,ورکمرد#عابهنایحو ت>ارردق و م گنوجانعءاما 9 لرد ۴

 یهلوا خوبم بش لاو> او بورك ( ةایج EE لو ) كلذك ییعماما
 ندول هلءش شنآلوا یدتکو یدنلب تالهتفخو فالەد رس یس> نادل رون زور

 ةباانلع>و لیلا ةيآانوعمف نیتاراهنلاو لیللااتلعحو ىلاعت هلا لاق ) ندنوک ینعب

 تسلط نور دا ۰ تابسمون نآدهآت اظ ج ر 1 هجرک یوثم % هرصسراهلا

 اتروص هح-رکا (دشهزاوآ 0 هام روکش * دشهزاناهدر = . نط ناردی * تایحیآ

 هل لاقاک ) هسددلو عط اف ندتکر حو ساس>ااب و تحارو مونلوا هسیدلکت اظ

 ةساو رخ ایوفللف> ارمسا هکر طاو ساسحالا نعاعطقیا ( انابس مکمون انلعح و )یاعت

 بآ هک ردررفم تایح بآردبک د هدنلطنورد كالذک ناکاذاف سیا-هلالکل 2>اراو

 ناسا ساوحو یعدلوا هزاترزدرخ هدعونتلط لوا ردهدتلط نورد تاسیح
 هژاوآ ةيامرس ضیح. یراکدید هتک ویدلوب هک ر دّةة وب یعدلوبتفا-طل

 تیمنامزرب هدفدلوایراط هناسساا هکر دض رپ هتکسو یدلواهکر دنشءیعدلوا

 | زاناد یسومهتکسوروا و تاب>بواک هشوه ەنى هدعد رواواه:تسدهدو شوه ییک

 سنرادعهرپ نکروفواهزاوآ هسوک نالوا هد او هکر دنلاحرپ هدنح زا طصا

 ناو تام نسو رولواهامرمس ۵ هزاوآ توکسلواو رولو ت>ار بودا ت
 نالوازاوا هر a a EN رک لالمهنب نده کسلوا هنيا ساده عءدواو اوا

 یقهیاشم ,دکلنا سفن مطق هچو نم هب هتنکس لوااظ) كن هتکسوباما رد وب هتکس

 ةنکسلا کال اهیبشت ر واوا شل وا هزاوآ ثياممسابوک ید لواناک نوجغیدلوا
ERفرطا هناف عفاف ا اس ی  pakنه  

 | دولبقرپسفت ییاتموپ لوفدادضالابنیبایشالا رواکرهاظ ندردض رادضاریز
 ۱ هرجا تالانشور ردفوب بلقیادب وسیدنارب كلاش وردا یاد وسقح ترضح

 هتکلاشور ردقوب كنوردو ك. اف کر اشعد رد اق هایسرب 9 هر ,د كءد مع

 | نازنامز رخانبا لص ۴ دش م صرادم ربما غی كنج 46 ىوش * رولوا لح
 كنامزرخاوب یدلوایرادم لرص یک كالرسا | ه, 3 :aa كلج

 لهاو یدلوب توق هلببیس یسهدهاح كرانامالسالها هک یدلو !ندکنج لوا یمص

 _ كنج رانا بیس هکلهدوسآ سپ یدل یدلیف هل هلا صم اء تبق اعبول وا بولم و فض ر هک

 | سسدباد ناماات * نانسادنآدب رب رمس , نارارهدص + یونثم ۶ یدلوالاتفو

 3 | نمای اب كنفلخ ناسهچان یدسکش اب كز زور نانسادلوا ( ناهجلها |

 4 ناماو #



 تر

 E هدرهذ هکارب زرولوا 5 كلنا ضازبعا )مو یدک 5 ات 1 ۱

 4 یوم ¥ ردفو یک رش كئدسوک هدنکلع كنا رد دحاوو درف ادخ لوا |

 هدنرهش ث داوجوب ( تسواربد کلام کالا رد#تسواربم ثداوحرهش ی ردنا
 تادوحوم تام اک عبج ییهیردنادوجوم تا اک عیج دا مع ند رهش ثداو>ردواریم

 تلا هک یونتم ۴ ر داو ارب دت كلام نامه ہد رلتکل ٤ میج ر دلو ارب ماو اح نامه دنر هش
 كن دنک رکا ادخترضح ( دنک وکیلار هتشک هن کش نآ#دنکشب وا رکا اردوخ
 هتکش هلصاصف یلتاقرب الثم نا ربا تسردو وبا یشلوا هن کش لوا هیص تلا
 ر دراو تعفش هلاق لوا « د تعط ره لوا مو هسم ھا اوا رهاق اکاو هسلیق
 ام( اهم ناد ی بععرد ارح تانه اهسانوا دام ج ءور 4 یونثم $

 (اه نمر تأن ) هدنیفع كنا یترمسو ینرمر كنالک ( اھساتوا ةبآ نم حسن

 تابا نالوا مسقاو ,دنوک فاحص ندتهج یسینطاپ یانعم ن ركل ردشلوا مقاو
 نالوآ هروطسم داوا فوصوب یاءا قح نڪ 3 رولوا لما ش یخد هب هیهلا

 (اتهلطوا اهشر تأن) هسابا هلازاو حسن ین دوجو تبا كششر ندنانآ
 كنا دودخاب و رروتک هروهط هدن رحازور سوار ن ددوحو لوا اب ریعبحوم

 قق هرزوا عو رخآ رو یر سەن كنهع رک تاو و رولوا تو دزروتک او

 دروآضوعو درب ایکو ا "درک خو قسح ار تمیرشره 46 یوش #
 ادسخ لوا یالبا خوسنم ی راترمضح یلاصت ق> هک یعبرش ره الثم (درو
 نالوا ځ هلی ین٥ ی درونک لک ل دب و ضوغ اکاو ی دردیک ینایک للا ف
 لدسلا من و ولرمش ندرلناتعب سش نالک ه رب كناویدبا ېک ایکأب وک راتعو رمش
 نالوا الوا عماج یتفاکس>ا هد زو ینرارم-ا كعدارمس عسیج لوا 5 3 ی یک #0

 *یداجنیب * ارزور لفغسش خوسنم دنک بش یون # رد ۷ تس رس
 اب ل دبا بو ےس

 (نورفشن ناز نخوسیداجات * زورر دش .خوسنم بشزاب# ار زورفا درخ
 لتقرس هما ندشناسا لجو هلا مرک ىلع ترضج یه رش تاساوب
 هخوسنم ه هک : رک تبا یھ ؟ نالوا نوت لاله هدنددص كملنا ناب یصاصقو

 زوریش لاوحاو بش یزورلاغشا ٠ رکصذدق دروب هیب-شن ههخوسام تءب رشو
 رابا خو سام هك ىلاعاو لاغشا 2 راهذ هک راررو» ب یدیاهیشت ید هئکی ر دابا حسن

 هک ردکعدرابا خ خوسنم ییاعاو لاعفا نالوا هدزور كلهتفخو مو نالوا هدشییعل
 لواروک روند ید ببس »هد آرا بیس رک ذورواوا ند ايب لاح "ہدارالحګرک ذ د

 ۱ هدنفحهنآرق ةو سز تانآ یدورو كنەع رک تیآ وهجر کا لب ولوا یا یمر

 و رد شابا روم و لا مس یطوطاب ناکرزاب نخ نيك زاب ب» را 3 رق هنایاوا دات اجو

 | درخواضعا ساو> نإ ردزورفادرخ یکلەتەخو یکلداج نالواعفاو هددمآ



 مر یو هب دتآ 3 1 یوم 3 رواوارداق همن کیا
 ۱ هل غب ر کیا هک و دهل وب یدرشودهکوا م: راداک روا ( منو ود قد یار ر ر

 | ناجدزوسنان * ۱۳ +4 یونی ۴# هلباهراپ یک,اه:لا نوعا

 | یناجیدنک کک بان هیک هع رزوا مب هماخ هوسیتعیدب ماجا وبا (دوناجرب نم

 | فدورب م وک ی نم 4گ یوم هیلوا ره« هعبنش لدف هنوک وب و هیمابهرژوا
 ۱ فج ی روب مد ردا هر ادیاکر نر( مع د درک نوکنرس سب [-ق ناز" ۱ را
 ۱ تبقاعو نترولوا والم اکا نس هک «راک لوش یلدا ق ین رد قال تنا اع ملا

 ا فوفج یدورو-ذو یدسلوا یراج هن رزوا كلا هدازا 9-۸ نسروانف ارجا یتا

 | ردزناج ید قعقوا هلبا ار عضو اب حور رد هباک ندشنوب « دلزا كراک لوا رخ |
 | قوچ ن داق لوا رولوازباج ید هسلرب و یسانع+ تیک بواوا مضاح اور |

 | هنملا اورا خم هج هسا ؛ دزاب هن ره هظوهححول یھلا مد ارز رولوا هغ أ شاد ۱۴ ۱

 ۱ هکناز « وئز مناجرد توسل یضغب جه 4 یوم «« ر واکوا هشا كاسا

 | ییتفوب هک اریز ردقوب ضهب رب ج هداج مب ن دس ( وئز مادی ن هار نا

 | تلارب مز نوچ ق تسد لعافوت ج تلآ 46 یوثم # ندنس مرتب ن
 ۱ كنیلاعت قحر نخ تسد لع افو نسنلآ كبلاعت قح نسو ) قدو نعط ق

 كن دنک ههحو هللا مرک يلع تنرمّوح مکنوج مروا ق دو نعط هجن هرزوا قلآ

 لاوسر ن دشناج لئاق یدلیا دانسا هفح ءاضق ییلتف كالتا لواو یسلوا لوبع

 + یونثم ل رارروب هن اک ندا سل كلا لا هک ردوب لاوس لوا شا

 | ( تسفخ رس نآ Tg ےھ gg تساحرھڊ زا صاصق ۱9 سپ وات

 سیر دهلب وب راک هدنفیفح مگنوچ هگیدب ,دید هبههجو هللامرک ىلع و
 | بور و باوج اکا هسهجو هللا مرک یلص ترضح ردبرتوا ندن صاصفو هلناق |
 | یمهذ تتکر ه هک درس حر واو ر دادسف> ترض> مد صاصق یدستا ۱

 ۳ ضازتسعاوا دوخ لسعفرب دنکرک ¥ یوثم ۷ زلوا ردا لوا رداق هنکاردا كنا كنا |

 | كشدنک هسرایا ضارععا لوا ء:اعف ی دنک ۱( ضان ردنابو رب ردنابو ردوخ ض ازعاز ۱

 | یرسو یسهتکن ك-عالکوب ررونک هروهظ راضوعو رروت هاب ن دشضاّمعا
 | یشر نوت 5 رد رک تار هدنتردفتسد كلا ایشاو یم قییتحلعاف ن> ترض هکر دلوا

 هل دارا یدنک ندیناجرب و هسر ونک هروهظیلءفرب قیةحلعاف لوا هلیسهطساو |
 هدوهد و ثبع ضارنعا لوا هسلبا ضارتعا هنتاآ كالءف لواو ه)ءفننالک هروهظ |

 ضا ر هح ندنضارنعا كن دنک لوا ر دنمضتم ییهیفخ ےکح رها هکلب ر داکد ۱

 نا یناسنا لوتع هک رروتبراتفصو رانمک> هنوکه عن هدناو زر ونک وھی زارا ۱

 ۱ ردو تسرهقردهگن از دوخ لمف دسراروا ضارتعا € یون روواز ا.د
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 لوا هن ههجو هلل مر کیلع ترضح سا (ارترم مداد هفحو یدزفن # ارت رہ

 م: نس مدد ن مدچاویفا ن هکلوالخاد هرهلعو لکورگایدید هب لو ناسسمو ۲

 * مهدیه اهثنحار رک افج مم هک یو مدر و هفاکسن و كدرکوت همزوب

Saمر ر ورلناسحا یک كلوب هنلوارک افح افق ها یمرسناس  

 هلروّصح هل افج نایصع دارم ندہح یاب مروق شا 4لهجو هن هنک وا كانالوص

 6 9 را و هرلنلوا ر <a شش رود رو اوا ۳ نده نب وڌ مدق

 »نا مت جا هچارز او سا 4 یوم e ناتسج ۱ ,دنسالاقس

 هژبافصو تب ګو لب نس مر شب هل هرن !وارک او سد ( نادواج یاهکلمو و اهصک

 خر رب و راکلم ینادوابوراعنک یدبالیف لال دا ندنوب مرلبا ناسحا هنوک هنهرانلک

 مز روک را هنس هبت ره هبدهرمع تداعسو هدا تایحیتآو

Jنینعولارمما رادباکر شوکب )سو هیاع هللا صرب مغ قنک  

 1 دول دهاوخ وت تدر لد نتسشک هک هه جو هلل امر لع

 و ۳ نم فطاشول# ی توخو هک مد رم نادا نه +¥ یون %

 لاک كنیدنک هنیو نالوا نام وت لواههجو هللامرک ىلع تردد (شنرهق

 هکمد رمنیلجما نرلبدروم نوعا داشرا هعانراسو ناب یتنوتفتباغو تو رع
 مهطانالوا یکش ون ی- هد یدلوا شن هدرهقیشو ےھطا م د هرزوا ۲ داه یدنک

 منت

 ربمخم تەك ۷ یون ۶ یدلتق,دیحر ییآویداوا یک شین هدک با رهق قآ

 مال سا | هيلع ریهقم تروح (مرمسنآ نب ند ۱7۳72 وردز وا 2 « 1 مرک اج شوکب

 a لق رع ردن نا دا م ندرا دیاکر ورک ا یدد هو مرکاج من 3

 لوا هکم دلس , ید و نسرادالتف نوک رف لع ن ن گرد شوك تا مس

 هتسساوا طبتم هلوا ع رم صم کنن عرصم مس ؟ ندد رک نوک رر یاب مند مرکاچ
 نوڪ د داوا ترور هدرعش روئاوارر د دون ر هدایت رلمالک وب دنا بسا مو

 بوتلوا فذجح نداده هنا د ؛ نوع! دابق تالو ها5 نالوا ریدعتوت مالک 4 هد ۰ قو

 * تسود ا 4 ادر ۳# * یواش 9 ین ق تور

 دا E نیش ی قا 4 یوم # ردهدلاكلا ت 1 تیفاع اله

 یمالکو ندمالساا هیلع لوسر ترضح هکنوح راد اکروا( اطخرکم نانمژا

 رداصو هیلک ندشاطخ لو مانو حج: 3 وات ردلو | مدقم ىلا رب یدرب داکبی دت-شآ

 ماو نوچ نءا-ضقاب # تساز نملیموح م وک یمهنم 4 یوم *% هیلوا

 : هلزح نب هقح یاصق رد دیس ک اله و دز اوج مدریداک ان ( تس هلرح

 % لو + ۸۷ ۷ هک یورفا #۷
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 ندش رک بابا بول وب فرشو ردق هبت روب واوا فرم هل مالم ا فرب ویلا
 ۱ تلو د تکو دب دیک يه # ناشنوعر د نارحاس رحب ی یوم ۶# رپ دل راب دلوا

 ه:دناح یدنک یرلن انوعر 3 هل. دس یر" رحاس هک ی کد و زخ آل ایم CS شوع

 ۱ دن رلءهروتک ناعا هم اللا هيلو ی-و* ت ردح و ی داو انوع هرلنا تاو د و یدکح

 4 یوه *# یدایف لاصبا هنس هب س تداسهشو یداوا ببسیرا ره «كرلنا

 ی رھ كرلنارکا ( دونع نوعر رس نان دادا ۷ دو نآ ناشر یدوبنرک

 مک هدونع ن وعرف یرلذا وهو اشسا ناو دانع د وع یدیلوا یراک:!لواو

 | یدکچ یراکدادوح و یرلک لراس هنننا>دونع نوعرف یرانای هب یدرکچ
 تاز كلا بولو الباقم همالسلا هيلع یسو«تربضح بواک هثناب كنوعرف یکنوج

 قرابدنک ىح راب درون کن اعا ندنرلک دل نغیداوا قداصین ن بوروک بسورهاب

 تصعم * تارو | اصعیدندید یک 4 یوئثم * و E EE هب ره

 تازو ییاصعرلنا یدیلوا یرعش» رلرحاس رکا ( روا یادش تعاط

 وای بط تبص»م رص»» یدلوا بیس هغ رلاک هناعا یرحهلرلزوب مک موج یدرارروک نعف

 نوچ * تسدز ند دز ندرکادخار یدیما 3 یوم # یموق رایص اعیا یدلوا

 رغم هللا نأ هللاذجر نعاوطن الادخ ترضح ی تعاببط دننام هننک

 تعاط هانککنوچ ردشهروانتبوب تاکدادیعاان هلی هع رک یآ ( عج بونذلا

 ۳4 یوم r رارروبب رسد هلتب وب ساک یدننام تعاط كهانکر دشاک یک هکر

 یادخ لوا رکنوچ ( , تاشو مغر IER قعاط * تاسوا دننکم لدبنوج

 1 توام ) بو ذلا نعنبانلاقح ف یا هللا لاق اکرلبا لدرء هنانس> یا یس لجو زرع

 3 | كنبشاو هاشو راد اتعاطر ةافولا مضر عینی لوا (تانسس> روا دیس هللا لدې

 | رز نما ن هد رواوادایم نیطای-ش هدلحوب رر د هزاع یشاو ردیمج
 موج دوش ن ز 4۹ یوئمم ¥ رولوا كعدرایق لیدبت هناعاطقآ نیس یادت قح

 | بدوب ناطرش نالوا ےجر ( منودددرک دقرطب وادس>زو * مجر ناطرش

 | نالوا محرمجر ناطیش رولواهراپ یکیارلناچوا ندندس> رواواموج مع یرتوا
 ا ا بواوادوج دمو موج مندی وو روک ی هدلیا لیدر هناشسح یاس كه الا

 ۱ ٍیسیبدل | داب قلوا روسهقم یرلنا یدنکارب زرولپرابیکیا بولواهراپ هراب

 ۶ ددورپ * درورپ یهانک اندسوکب وا ٩6 یوم # شاوا عیاض یبسهلج كدششوکو
 هرب رت هلیببس یهانک ربات رايا ششوکو یبسناطرشوا (دروآ یاجارام هنک ناز
 ۱ ناک دن نوح 4 یوم ل هغارباکاو هروتک هب ويقرب یزب ندهانک لواهیلبا

 ۱ تعاطرب هاثک لوا هک هروک نوج ( عا كرابم انارواددرک * قعاطدش هنک

 | مدا-شکردنماردنا هک .یوئنم ۴ رولوا تعاسرب ران اکا تفو لوایدلوا

 ضا ۱
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 ید كدلبا یط یناعآ ه دتعاسر دا  Eلک و هک زول ممد هدلتو نی

 دف ادصم كالود هو اسطاا نمرمخ ڪو بر نک لدتا تدصعم 1 رتآ 3

 تعاطانعم و تاصعم انروص لوا رد وارمخ ندناماط جٹ اعم هک كداشدا تدصعم

 ناعا بو دبا ع-طق یبنامعو لزا: هجن «دتعاسر هلسس تاصخ ن الوا

 ¥ یوئثم *% یدید كدل وب نیس هبت رھ توخا هلی و داوا فزیشج 4۰ ءالي

 هس #ہ داب ز (درو قاروا اه یراخزی * د رک دره ن ل EE تصوم ا

 تجچرو اضر ند تنص هم لواو یددانا در ىل صدم لوا یر هلرامو

 ندراخ یراقاربب لک هکر دعولعم نعد یمزتب ندرراخ یاروا لک یداک هروهظ

 بواوا لصاح یاب ر ترفغهو یهاا تجرندنآ هک رولوا تبصعم قوج تالذکرنب
 جا ترون بتمعن لیق اک ولوا موم دن برق حاجی 19

a ۰ ۰ ۰ U. .۳  
 هاکردات شدرشک یھ * لوسر د صد رگ ق دک یوثثم %3 ةرفغلا لصوو

 هلوسرو یھ انک كونع هلا یطررگ تروح ر دیاکد هلل وب اف ) ود

 ه یا عرصم یسه-ک ی ى دمکح لد هلو 5 کرد یر لوا یدصق

 ر ولی ریو یس ان ماهفتسا واوا هدنریدقت شدیشک ٍیمنروسلوا قورص»
 هک ردل وا لاسمجار د روهشم ال صوم یسهصف کف هنع هلا یر رگ ترضحو

 نوکر ب : یباوت كناو لهج وا ن رکنا دیلهاح نامز ن کیا لگد ETE ترا جد

 هلسو هلع هزرا لص رع ترصح رهاوخ ی ههدع هناا یطررج ترموح

 ترغ هد نس رک او رای دلیا ریست ود یدعح ندشد یدا دحاو ابآ بوروتک ناعا

 بولا هسنلا ن ریشم بواک هنری لاحرد رابدلب وسوید د نمرق یرانآ یدیلوا
 تودیشا ادصر هدک دلک 4 رهاوخ لوا یدلبا دص دلو تالوسرو كد رهاوخ

 یمالکل وایدردب !تو الت ی هط هز وس هد يح لوا یشادنرفرف هکر کم یدانا فوت

 هکیدد ه یدنک نکیل ی دساشاب هکلک یرارا ناما هتبلق بولد نه رگب هقواع

 هیلعینترمض> بوبد ملک اکو هرکصندنا مد لتف یادم الواردناسآ ییتق كلوب
 ةولصاا هیالع ینترمّوح هدک داک هدب دش بضغ سد یدلیآ هجو هاج مالسلا

 کا لوسر ترمو> راددرب ورخ ندندص3 هلوسر لتقو ن دشصع كتا همالااو

 مالا ۵. ع ین ٽر طح بور, و ندا ودور نوساک كالا عفدسو هيلع هللا لص

 بود (الهسوالهار گار ا ابحر ۱ نو#لاقندنرپ ترضحلوا لاحرد هدک داک لباقم

 مشخو دانعورفک نالوا هدا ۱5 1 رع هک روئاوا ت ءاور هدک دلنا مع هنس هثس یقآ

 اکب هللا لو سراب هلتقرواکببولوطیتورد هلهالسا و ناعارونو یدلوا لازامیچداسفو

 تداهش 3 نيدو کا مالتسلا هيلع یبت ترهح بود هلا ضرع مالتسا



 3 9 و خر وجه ۳۹ 1

 En کد نام (داد ات دیا زرد 7 و و حر مهوک ۱

 ربع رم ەداب یار لسج ن ھل د رابق ن ر یغاطلب م 2 مگار لبج نددادو

 | نهریآ ندد: هبت ره سفن یاوهداب نیک بحاص تاک اف :دوبز ندات ۱

 قفاوماندا هکناز * تساسخاحزا دور یداب زا هکنآ % یوم 3 ایفذخاو

 هدا بز لب فلاح ریز ردسخرب ردیک ندلبرب ندنرب هک دسوک لوا (تسسپ 3

 | رارروب بودبا عورش هاب كنغیدلواه دارم ند هلا دان سر ردقوح ق

 بصغ il) لها دوب ۳ درب * زآدب توهشدابو مثخداب 4 یوم ۹

 | لها هکیدتا ذخاو یدبات اق ی یدنلب | یدو ۳ لوالب صرحو لب توهش یل

 مثخداب هوا زاغ لها حک a رب هکر دون نالوا مهد نادن و سد یدلوازام

 ار و رواوا كعد زا . اف لازا لد :مادم یا نالوا لاثءا ران ون وزاداب و توهشدابو

 ۱ اشف ةولص هک ییهسوک لوا ردشلروب (رکتااو ءاشعغلا نع ع ىه ةولصلانا)

 یتسهو مهوک رک هک یواش *% هزلوا هولص هديا یولصكنا هيلا عم ندر گنعو

  Eنیک رمن, ناواهپیا (تسواداب مداب.اک نوج موشرو * تسوا |
 هبناجرهمسلوا ففخ یک: اک رکاو رد داین كلا مغلراو مب مهوک لاملاف هدنیشو
 گكنداب ب نرمو تداراكنا یس ردت دارادا كنا مداب ۳ شا 1 ر>و لسیم

 دن واداب رج 4 یوثثم 2 ردلوه» تاغ تکرحو , توخ نەخ هلو ما ی هاک

 یاوهو ندشداراداب كهاشداب لوا (نملیخرس دحا یت قشعرح تسان # تم

 ندنعشع لدح | نرضح مرکسع م نیا شتجو تک رح م مب هل رغ ندان

 هاحور یاوف هح ردیعشعكنا دنا یرادرس كنرکسع مدوجو ی ردلکدیرغض

 * مالغ ارامو هشناهاش رب مسح 1 یوم ۶# ردتبات اکا کا عناق یاوقو

 هرو 0 هاشهرژوا راهاشداب بضفو مشخ(ماکلرب ز ر STL ھار مشخ

 رد سه مد بصعق ۱ یونان شب ها ماکلم ۵ یضصغ را مالغ

 رو نر قح مشخ * تسدز معشح ند رک ملح غبت % یوم %
 ۱ اکب یعشح کا نه ترضح ردشمروآ قليوب E یب ملح مب ر تبدا

 لابلاعتیادخ ردشاتک هلازا ۳ و منح یم م: د مکنوح ی مود د ر دشلک یک تجر

 ۱  مهفنم نعم یکاندنو زدشلوا تجرو تار هع رزوا مب ید یرهقو مسخ

 | تواوا عفدنم ندید قح مشخ هسلکعا عفد یمعسخ نب هک ردو یرب رولوا

 نیعاک, یعش> كنا هک ردو یدیرب رولوا كعد رولک تجرنوع ه رپ یعنخكنا

 ردیناش كق اشع هک رولبق راعشا یکعد ردشلوا تمعنو فطانیع رهقو تجر

 سه هچرک مک هضور * بار > دش ےفقس هچرک مرو قرغ یوم #۷

 هبهنک وب و رد راتش ریش هنک كنههجو هللامرک ىلع ترضح بارتوب (بارتو

 يک ثعب *
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 نوا رس اسم رب : نارهق نیرو ۷ یوم « یدیدداا ناي کا یرسو ردشلوا یدوص | ۹
EES E هدم ر43( تسال ه ار داد اد اهدزا # تسحز تجر [ N 

 رده ر ط لوک كمر و در رفوتسد هاعردزا |

 دن ۱ تاس هد هللآیطر نیم واا ما نافک باوج N4 یا

 ۳ e چاس ناردتساهدو هج تسدزاربشع* ندنیکذ

 ترموح (عتترومأمه مح ا * عی قح ا عت e 4 یوم #۱

 نب مزوروا نو سار قح یقین یدسعا هلاولهد وا ههجو هللا مرک ىلع |
 مسا متحرش ¥ یو % م کد یروآو مدا ا و 2 هدنب تایلاعا قح ۱

 هم م 5د یوش ش كناوه ع یوش ك كفح (او ۴ نفی : ۱ نم ندر: نه لعف *اوهرش "

 ناو منتوج نم# بار 9 ا وچ یو ردد هاش هرزوا میدم

 كاب هلعاوم رده راح ند نر رح ما تیهرذآ تیمرامن هده راګ (باتوآ هدنز ۱

 تیهرذا تیمرام سد E اا لواوما یک خت ل )كلا قن زرد رد- ضم 0

 یج روا لواو هدیهلا تسد متلارب یک نب ہدبارحو لانقما یرهظم كنم وه فم
 جوار هساج رافک لسو هیاع یلاعت هللا ی یص یت ترم طح میکت ردیقیقح باتفآ |

 هتردقد ترضح لواو یدا هللا یار ینآ هدنفیتح یدابایمر هدرهاظ یغارط

 هاهم وب یس هع رک تیآ (یر هللا نکلو تیعرذا تیمرامو) کت یدلوا تلارب ۽

 برق هبالاوا كداجوب یری رد هدلاقتا "هرومس هع رک اا یدلیق تداهش |

 یداوا روک ذم هد نخ رمسر زو تولخرب ناد یه ضارتسعا هدنس هاکحرب زو |

 )شاک نا مدع نماز قحریسغ * متشادوب هرز نءاردوخ تر # یوم 7]

 م دليا نط مدع نب نسير د ندفح ترضح مدردلاق نداوب یر یدنک ن |

 مودم ۰ یبشره ن الا هسا ضم ( ةه جوالا كلاه "یسلک) نعل

Nماهباسر نب (باجحاروا متن نه یجاح* باتفآما !دنهک ما باس هک یوئثم ۰۲  
 تاتذآ عباتو هساا دوجو یب هج ه اس تەز رد اّتفآ م>اصو ادخ بک :ب لالا ق

 هسااررفم یتیداوا نداتفآ تالاح هنوکر ھو تانکسو تاک ر > نالوا هدئاو هوا |

 باح اکا مناب رد كن داس باب كنان ردند بوح باتفآ لوا ملاحره یخد ماب ۱

 هساشک هل ادرک هدز * لاصو یاه رهک , مفوج نم 46 یوئثم 2 مكد |
 یارد هدلاتفو كاج ما یک تب ندنژرهوک یهلا لاصو لالا فن (لاتفرد | /

Xکاجزاداب * ار غ رتهوک دشوبن نوسخ ٭ یوم $ مربا شخلبد مزایا |  

 ندکعد ناتا ءامدكفس قحربسفب دا رح نغروآناق ترهوک مین مب (۱یسغیهدوب | 1
 نام رب تا مب قا عن یاوه دابیب روستلءا ندنرب نخ یحغیم متبدای رواوا هیانک |

 مند 6# یوشت ۷ لوا رداق هکب ر نسب رر دیک هجن ندماقم, یدوجو ۱

KJ}. KN} + یورقنا 
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 7 ا لو نان راخت فا و لود یس هراناو هضافاو یس هب رت كايةيفح
 ۱ هباسشآ كياستفآ سس ردن درلسه رط نالوا یون لوا قاءناکا جد كلا شاو

 ار روس بودا عورش هاش اس كس هب وذعم قرط نالوا هاش [كناس# او

 | توقا دش كنس هک یهدنآو * وزا توف : دباب رز هک یهرنآ + یوم

 ۱ لوا (ارلسهن دشخت قرب هک یهرناو * ارل ەل دزاس خرم هک یهرنآ * وزا

 77 كنسهکر دلوب رب لواو رولوپ توقوادغندلوب لوانودتلا هدنیمز رب ز هکردلوب رب
 ۱ راشفبقزبهلهف هک و رب لواورزودی معرف یل ا هکلوب رپلواویدلوا توفا نداوبوا

 ۱ رب لواو (ارهویلاک دهد لد هک یهرنآو*ار,ویهدزاس هتخن هک یهرنآو 6# یونس
 | نوهچرک اهویااک زر, وبلق توق هغقروف هک لوب رپ لواو رزود هت یراهویمهک لوب
 ۱ ماهورنکا مکش رد هشانعم قفرو دایعهدن وب رارید هی سسیک قجاو هن هسوک

 | عولط باتفآ بواوا زدنوک نکل زرواوا فثاخ هدقداوا هک زهسوک نالوا

 | هسنلوا بلقلا فیعضو ترج هيه سوک ققروقسب ررواوب بلف توق هدقدلیف
 | یسهلجوب هسنلوا رظن نکل یدلوا یتبصاخ كباتفآیذ كمر و تعءاعْو توق

 اإ هشاب * هدنخورفا رپ زاب یاوک زاب 46 یوتتم ۶# رولوا لصاح ندعاهن هار
 ۱ جاجو ON یدانف یا یدتبا ناولهد لوا, ورک (دیتخزمآ شدعاسابو

 ۱ هندعاس كناو ههاش ترضح هلب وسورک یهلازاب شلوا روم هلیادخرو یسور

 | اسیا * هاشربک اعنعزاب یاوکزاب +6 یوشتم 9۶. هلبانایب یرمسوب شخرکوا
 | یدنک یا یزاپ نالواربکافتع كایقیقح هاشیا هلب وسوربک (مایساب تدوخ نکشا

 توقا هسبترعرب هدنس كنیلام عن یندب لکد :اتنواس,ءایغ یجیص رکن ع هفت
 ۱ هبت ول مکنوچ نسرداق هنعع یرکسعر ادرفتم هایس تنواعغیب هکر دراو یتردقو

 ۱ لوا هل چوب یدید هلا فثک اکب یرسوب نستالو رهتظعو تلود بح اص

 ۱ دواوا ناب قناشو تلیضف كبارغ عضمو كي اع رهظم لوا ندنناسا ناواهب

 | (راکشاو توزاب .دسنب یاوکز اب * رازهد صو یکییدحو تما ٭ یون
 | یتسعلا بس و نبدي“ ررهاظاا بس نعي نسرارهدصو نس تمارپ نکلاب

 ِ لوق فال الالدسءب لجرو فلالاک دحاو نسهدنسهبن رم هو رارهدص
 0 عج هد هو زب یاءتقح یو كا( عیج دهها نو یدید ردکااح قدصام

 ۱ *دحاولاعلا عمجنآ * رکنتسع هللا ىلع س دا# تب * لرقاکردلکد رکتتسه هبابا

 ۱ لسو هيلع لامن هللا لص لاق رواوا د و٥ یو و ید شر رش ثیدحو و

 اودشاذآ رشک اودع اذالیلف# لرعاشو *د اع فلا نم ناطشلا لء دشادحاو ملاع

 | هل وس ورک یرسوب ینا عرصم یەم روناو | لامعسا هدراز هل وب ید لو

 ۲ عمه زامهش كاتس هک دش 5 ى ا ا اس هد لا ۲

 6 بم ۱



 هست را ن لج یآ  یکاوا ودبا تیرتو تعدخ هب هفطن لوا هب وانا قي رط لع |
 هلوا یآ ی درد مکنوحرد| هی زا مي یآ یمچواو یزن سه یآ یمکیا ردا

 نيئج سپ رولیف هی رتو رولوا نيعم اکا بانتفآ هلک یتفو قءوط ناج كانجو
 دراسطع هدنآ یتا هرهز هدانا یهشب رولیف شنحو رواو خور هدیآ یتدرد ۱

 ر دبا یجیترکب هکرکد هل دحز ھن تب ون هرکصف دنا ر دیا هیبرترفق هدیآ ییلدی و |
 یجتزوفط سپ رکد هب ینشم تب ون «رکصندنارولبق هی رت لوا لماک یارب هش |
 هکر دوب دا ره ندنرللبا داربا یمالک وب ن دنا ها ناسمو لوا رواوا دلوتء هدنآ |

 لماک حش نالوا هندمش تةیقح باستفآ رهظم ردببک نینج هدلاح یادتبا كلاس |

 ناج نینج لپ راد ہک( سبک اوکو موج ءاسلعو خیاشهرناسو یک ایضرپ شش |
 باتفآ هب ر تح اما رولوب لکشو كلر هلوکرب هدنس هب ر كشر هجرکا كلاس |

 ور كلا هفت رش نطو و نملوب نس هش هدا تاسیح هلیملک هتل |

 هردام ن-ط هدکلکلبا هی رت یی كن هس وس موجو سر نم هلی تکرح |
 لسها حاورا ید كخاشم نالوا یهلا كلف موج تالذک ردن وعهو لوقعم لوب

 لوم لوا هکر دب ونهم یرالوب ن الوا هدب رع نطاب ه دکلیا هسیبرت یوساش |
 ف رش تاسیبا "ینابم سپ رار دیا لیمکتو هیب رت یراتا ن داوب نالوا یونعمو |

 یرب ره كرلنا ناج یا تدمرب هدنجره نالوا ه در دام جرزدل یک هکر دلوا

 باستفآ هتوط ناج نینج ه دردام نطب هلک تفو مکنوچ راردیا تمدخ هلشب ون |
 هسنس هيز ر" كباتفآ هلرب هللاهمکح یور نینجو رواوا نیعع هنج لوا نامز لوا |

 باتفآز دیآ شینجرد نیتج نآ 4 یو  زولوب ۰ دقو شب دلوا رهظد |
 ندنسهیب رت كباتفآ نینج نالواهدننرف هنآو (باتغ دث یمه ناجبشباتفاک * |

 هک یول 9 راثغب ح ور روملاییع اکا باتف آ ہک ارب ز رولک هکر و شاج

 ندک اوکرمض (.تفاتنرب شب اتفآ ا نیئج نا * تفایت ینعن رج ؛ مارک دزا

 هل را نفی حب یدمار داب ناتفآ هنج لوا ات یدلو یربغ ندشقنرب نيج وب

 باتفا اب محر رد * وا تفان لعق: جرم اکو ۱ + یون ۳ یدلٌساب هکلیا |

 نالوا یور بوخ نکبا هدجنریدلوب قلعت نيج لوا ندلوب یفنق (  ور بوخ |

 ہک نا هشب هرزا 46 یونش ۴# رررونن کرد و ییاوج رد لاؤ قلعت هباتفآ |
 نیئح ندل وب ناهش ( تساههار سار خرج ناستفآ * تساع س>زا رود ۱

 كخرح رد رود ندزکا رداو سح مزب یناسهن هار لوا هکندلوب قلعت هاستف 1 |
 یرل وب ی وعم همش ره كباتف نعد ردراو یرالو ف وچ ینا-هن كنناستفآ
 كنابشا ورلا هس ر ندنفرط نالوا یونعم ل وا یدوج و كن ای ای ثلا کر دراو

 باتفآ زا کا 1 ن دن وعم قد رطل وا ید دو دوو



 زاب 4 یو ۷ هلوب چک یخد هدر هلارب و لوا هک هبا دما لوا ی دسلیا
 شی وردیایخدنس ككلذک ( رکدشیوردز ییوجرهک ی *رهکوت باب یٹب ورد
 | نسهیلوا لصاو هیانغ الز نالوا دناو نس هیلوب رهک هدکلشب ورد هکمادام
 | ن دشب ورد ربات ردزباج ی >د ییعمو نسرابا بلط رهک ن ن ورک ندکلشب ورد

 نسرلیا بلط ره ڪڪ ی >د ندشپ وردرخآرب ن نس هیلو رهک نس |

 | یاهینب ف اکشا درذکن * شد وخ یاباب دود نظر کاهلاس + یوم 3

 ۱ نت .نالوا نظ ب>اص ییبع هل هلی ادا هک طرا رال سس ( شد وخ

 ۱ ندنکلد كن رانورب كن دکه ساب هلیسایفو نط یاب رالس كبه کا هدق> هار ۱

 | اعندناو هسیلوا ن راسم هابحاص نیقب یبحاسص نظ هکءادام یتعب زمکو رابا
 | ههبناحور هماش "هوف بو درکورابا ن دنراکلد یتروب نط كنا هیبت مت ینیقب |

 | تدمات یییسات ۳1 یوئثم *% ایف مایشسا ییسهعار نیفیلا عو رلوا لصاو

 ۱ هسحار هکینرو كنس ندمیغ ماع زن و تم ه نبی رغ * و بیغزا

 | یاحود توفر كلبا ماعشسا نس هار كيف ملام یلاعت ق> اکبسو ڈیلک |
 | غامد اکس هکمادام نعد ید نسدهرروک هنسنر حمه یربغ ندکنروب هیلتق اطع |

 | هیلبف ماعشنسا نسهحار قح كناج هلیناحود غامد لواو هیلوا لصاح یناحور
 | نالوا هدرهاظ كس رولآ یخد هحئارو ردکنرو نالوا هدرهاظ تاکیدروک قا

 رداکد یرمغ ردکف دلا هار ندعاور |

 ۳ دهجو هللا مرک یلعزا رفاک نآ ندرک لاوس #
 1 قسخا دنا نو-> تسدزا ارش یدش رفظم نهر

 | س ( ییسعا تذلو سم رسزا * یلو نالسمون نآ تفکب سب ٭ یونثم #
 ۱ كل یدید نالسون نالوا ب روو تسود هه چ جو هللا مرک لع ترمّوح

 | ر دیساع هل قلوا هنسانه برق هدنو یو یدید یلعاب ن د فرط تذلو |

 | روب وربک (نینجننوچرد نتب ناج دبنجم ان *نینمولارماا امرفزاب 46 یونثم #۶ |
 هدفدلوا جور «دردام حر نسب هانا کرب یک نینج ناج هدشنا نینولاربما ۱

 .نادکف رش سفن كس ید مناج منب هسراپا تکرح ھجن نینج هدقدلوب تابح و ۱
 هجوم هکلنا داوت ندنردام تعیبطو هاک هتکرحو شانچ هدم بولو تایح |

 ۱ ناج یا.دننک یم * ید مار نیئحر TET نده + یون *% یدید هلوا

 ۱ نانز ان ۰ اتآ # نان درک ناج هک دنآ تقو هکنوج * تم دخ ت تب وخ |

 ۱ تا زدنابیم دعبسناتاوا رکذ «دنچ وہ خا یدب ( نیسم ددرک |
 | رام نالوا هرج ب-اص * ل>زو یزشمو خب رمو سە * هرهزو درا طءو
 | یرب ره ند هراتیص هعیس هشود هردام جر هک هغد هکر دراشابا بة هب وب



 و ی نت تر تک تر تم تی ید سی یک تا ی ی iie ی تیک کت یا وا فی اد کت تی تک ی ی کس

 نسکطوس هکنوحءام ( ایط زین مد E * امر دشاب وجنتنک ی ام

 هیابا لدن لاح تقیقح هراورهرو ةیلب وسءاممکنوج هلوااعهر هلردایضو رو نامه
 باتفآیاعش نوج# ار ع ةد دم نایاب ون نوج 46 یونثم  رواواایض ردناایض

(Eلوا کنوچ لعاب ») نرضح هدکش یشناش كس هک نسب كنسه دم 

 ور لنناتفآ ل مکنوج یدروب ( اهباییعو ملان دمانا ) مالسلا هيلع ین

 یر رود هللا یلص مرا ۲۱ لوسر نرضح دارم ندناتفآ لن سعاعشو

 ق>حبانچ سد راب :داهرزوآ تعالمو )> هلي ا .هفانمو رافک یت <= هکیدیا ۰ د هبت عرب

 بودا كروبد ( مهيلع ظلغاو نيةفانملاورافكلا دهاج ىلا اهيااب ) هترمضحلوا

 بابیاب وجر, باب یا شابزاب 46 یوم ۷ یدرویب یماهکلیا تدشوتظاغ
E ۰وا مر ی ۳ ۱  

 تاطخ :ناوله؛لوا 4 تزد î اوك هلام ادا * ا | ۱

 كند" لوایا هاهالارغلا ینا ی جر كهللایالوا هدا هکر ریدبودبا

 تجربابیا ردزباجیخد هد هلل ول ردلکد رم ظنو یەک دحارباکا هک یهاک راب

 لع ترضح ردلکد ربظنووفکد حارب نوچکنا هک هه اکراب لوشلوا حوتفهدیات | ۱ ا

 ۱ ردیهانتهاتاسهصواسعهانآب و یهلا هاکراب ینورهنالواث تر اواک او هنع هللا یر |

 ررروب متا مکتردردرب هبادخ بناج یدوخو كنءهرذره تك سرش هلان وب |

 هتسد سد رداک اک دوک ؟ رک هداشکات * تیره دو ؛رظنم دوخ "رذوآوهره رھ 4 یونس # یوم

 دش  داشک نوح # ناک نادت رک ره نوردرد * ناب هد دا نوردرد * نا هد .دار یرد 4

 با چو هس وب ر بناج ( دوش نارب , عهطو ديما عر #٭ دوش ن ارح یرد

 تارذ باوبارانو هکر دهم ردو رظن "مر هراد اشش ترام هرذواوهره هیهولا

 اسیشا قیاقح باوبا هرانوب هکر دراتدبا هدهاشم یی هیهلا تافصو اعسا ندناتاک

 مد ام لوا هکراپ وس میک ردهداشک ان هکمادام قیاقح باوبا اما ردشلوا حوتفم

 .کحا تقیقح ناب هدد رولوا اسغور هدنا هیهلا تافصو اع“ ردراو بقرب

 ابا تکرح یاک قلو وک کا الصا هدیشورد كلا ید چا وقرب هب هسفک رب

 ندوب لوا ه-سع ؟ لوا یدلوا باب ج ندنشرب کاو یدسلحا وبدر مکنوچ

 رواوا ن ارب هباج لوا یموق یعمطو د-ءءاو رواوا نارب> هدئس ه دهاشم كّعح

 هک یونثم ۷۴ رارولیق هدهاشم ن دنا نسیب رورارولب نکیدیاویقهلوقم هنوبق لواو

 الثم ( تفا تش یم سب نآ زا نارن وزه یوس » تفاب جک ناربو هکان ییسفاخ
 تعرس ه رکضندقدلوب یعا وا هتناج هنارب وره یدو محل هدهنارب و لفاغرب ۱



{Iw} 

 FR 4 شفن هک رزوا كس و 7 هحو وز

 تال * نورفو CET ی ۳ یوم ۹ 9۹ : مدلوب تانج

 ك٠ نکسنواارب , ژ ردهداز و كبو نکس نوارکا اع ( نو ز دی منچ رز دعنا

 رهرک-نوا وبمناصاا بام لصردراو یالتخا هدٌساوا هدا زندناوهدنسلوا

 رداکدرداو تب و ده ات كلام كل رکسنواون سکر هو ردلکدنوب 0 1 ار

 .(اضقلا نسحاضفلاوس سیا * اض ر یی«یااشکب زار 46 یوم

 ییتقیع> كلاحو وجآ یزاراضا راالع نالواللع هنرارمسا كلام كم کسنوایا

 كن دنک ىلع نالوا هد هبت ها صعلا نح هرکصتداضلا"وسیا هل افشک اکب

 نن>ییهه>و هللامرک و هنع هلا ىر ىلع ترسه>و هنس هل زما ڪو وس یتلاحٴوس

 هند هکر واوارااج یجد هجوو هدعرصعء وب و رواوا شالا لب عن هن سە زیماص

 رفگکهلکسس كنس نا ردراواضءاا نسحاکب هرکصن داض2) | وس يلع یا

 ۳۰ ۶ دیر نام لب قماط الر ونا اسد وصخ
 لوا هل وس ن ۴ های ( تسهتفان نمرب ها عوکباب *تسهتفا ت las ها وک اوون

 رد عوط هع رز وا مب هک E لوا عد ناب : ردشاوب ۵ لالعع كي ےس هک هنس

kgیی ه«نوج رویا شف ی # ناهن یرادنوح توام ۰ نهرب وتزا | < یولثم  

 یک هامنسروط ناهن نوڪ یدرواهءلو یدغوط هع ززوا مب ندنس 4

 *هلازاو بواوا نا فارون هلاع نکا قطن یب و تکاس نعب نسرحاصرو زمسهاکن

 تاطورفکشلازا بورپ ورونه وا ماکتی و قط یبیخد كسرابارونم بولیق تا
 بش # هامصرفدنآ تفکر درکاكيل + "یواش % نت ۱ رونم م یرالدبولیق

 هل وب مت راګیر وب لو هلنا هگو هلک ءزوس هامصرفن کیا ( هاریدرآرتدو زاراور
 .داشرایجد هالاق هراورهر بولک زو س رکا دش ره نالوا تیادهیالذ هام ید ررونک

 < یوذثم ¥ رولول باقتوقهدان زندنآ راورهرو رولوارو یی-عرو هسرابا
 | ثتاده هاملورهر ( لوغ كنار دوش بلاعهمكنا * لوهذزاو دنوش نعا طاغزا

 | یکناب كهامزرولوا نعا ندتافنغو لوهذو ندطاش هل.بسیداشرا نالوا الاقوالاح

 ٤ هکر دروه شم روابةمفد ناوهذواوغا كنيطایشو رواوا بلاغهرزوا یکنابتلوف
 بودیاجارخا ندشرط بویدرد وب لوب هدب-شتاط یرورهرض نابابلوغ
 ۱ داععا هناوق كنا هسروک لوب هر گالاسو هساوا ناباتهاماما شرد الاله,د داور

 | لوغهع : وا اک او ساب وس هاه هدنیح ینیدلواكجلبا لیعهنلوق كنا هلبا هلی>رب رکارابا

 € یوشم ۷ اا یو ی رمبن ی هلال ت دخ مج درد



 رر نیناس یاههشچ * هنخومآ بیغ ارداوت مثچ € یوشم و یدید
 | ناو * ناهج دن یم كب راتیکی ناو * نایع دن یمه یهام یکی نآ * هتخود |

 | لوشنس یلعاب ( من مضوم کب هتسشنب نیکه سنا * مهب دن یه هام هبسیکی |
 ساحو هتخومآ هنکاردا تاک هبییغ رارمسا كنس هک نساضاف یلوو لاک ناسنا
 | ردءفحم راظناو نواغرد هتخودر ندکلیا رارما لاردا هب" رموب یرزوک كرائاوا

 ناطر وك ران یناهجوبیغ درخآ فسوک ر لواورروک نابعیهامر هسک و لواالثم
 | هدمضومرپ هسوک جواوب کی ب لاح یب رروک عججهرربییآ وا ځد هسوک رب لو اورروک
 ۱ ه دتسورمهاب كن هسوک رهکرد وبیرب ردراوینعم هنوک یکیا بسام هلګ وب ردرلشهروا

 نح.هروک یهام رروک كم رات یاه>و دو لوا هساوا لاخو فعض تب اذا

 لوا ه-لوا یا یریص ت وف نکلا ین هرصاب توق جد كن هنسیک رب و

۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
 یسصاپ توق مه یخد كن هکر روک یهام ن الوا سوسح جا یک ۱

 هلص مهو رروک یهام نالوا سوسجون مه هسلوا لعاکو سال یترعصد مهو

 ینعب مظعا هام نر و رون هسەش مهو رروک یسهش نر و رون هر ن دطرالا تح |
 یفرعم تاق رلهساوا هدهضومرب هک چوا هکر دوب ید ییعمرب و رروک یلک لع ۱

 هلزیصب رص یخدیرب و رروک كب راتولاخیاهجو نددبحوتراونانوه؛داوا |
 یقافصدیحوت هاعمهیاعفا دیحوآ ءام هلمع نیعیخدیرب و رروک یاعفا دنحوت هام

 | هافو تعرط هامو تعل ریش هامدا ره ندهام هسرروک هدرب ربیاذ دیح وهام مه

 ش وژاب هسره مئنح یول % رداکد لاخ ندهجو هد هس د ردتهیع>

 هدرهاتظ كنەفئ اط چوارهو (نیرک رد نمزاو ناز وآ ون رد * رت هسره

 زدەدەجاق ندش و یی دا قاعت اکتس رلثوت عاب رد مت یناوقو قحا یز وک

 نس هکر درلفلمنء هکبانج كنس لها كابحاص هرم جوا نا كوا رك ذو نە

 نب هکر درلیجهابق رارف بواوا بث اف ندشب و نسرولیب یتس هیت رم كنم رب ره كرنا
 تسفخ فطا بع نیا تسنیع رح“ یوم مراتب ینلابلانامو نیاعكرانا
 ر دیمر هس كنيع ی دلیا روهظ هکو کوب ( تسیفسوب نعرب الرکی شقت وترب #
 | نیعرهو هیلوا مولعم یپس هک زربداکا نخ فطل ردیف فطا دوخا و
 | هکلیا مهف زدن یصا كنا هک هروک یش یکید دانا كاردا بس زوک هک زریداکا

 | قطا دوخاب و زدیم نیهرصس ی دلبا روهظ نالا هکنلاحوب ییعب هسیلوا رداق
 | مب لرک شه هکی رزوا كنسرلوا فقاو هنلصاو زامب ییبس كنوب لع هکر ریفخ

 ناولهپتبب وب ردیمفسوب شقن اکب لرک شقناکس دوخاب ور دیمنسویزپ هع رزوا
 یا عرمصمور داند اناطخ هب هسه>و هلآ مرك لع ترضح ندشناسا

 | ر دراج د هسل وا ماهفتسا رديلوا قلوا ماهفتسا بولوا قفاوم هلوا عرمصمو

۱ 



> wi % 

 دیارزفم * ا ررابخا هل نک لب وار شب وخ *تسوب ورجلفعو تسرد لک لفع

 | ندرهاظ یادساع هکر د لئاسرب ناکردباوج هردقم لاوس راتب وب ( ررازاک یی وک |
 | لو سر تر ضح لاصوموص هکر ا ثغ د هدنح رش كفب رمش ثیدحوب هسوکز کا
 ۱ کز PRI ۲۱ برو لکاو ردروظح هننما ردوص وصخ هعالسا |هبلع

 | مزال قلوا لب وات قلوا اسطخ « دنسقیفح ی ا: سپ رواوا موص ضفان

 | هکر درو بورپ و باوص باوج زب زعلا هرمس هللا سدق انالوم ترضح رواک
 | ردندنفعص ك:اهعكلام لوا كاکهرب و اطخ هدئسلوا برو لكا ةةيعح كنو

 | ینابرو ینا-ه> ماعط رد یافهو یهراو یوتد مامط نالوا موص ضقا ارز

 لوا ندنراعد ک دحاک تدا یناو لایصوااو کاباو یدو زاوا موص ضفان
 | یسلوا عنم كذنئافح بارشو ماسءطوب ن دراهسٍوآ نالوا لء اک ثراو هرض> ۱
 ۱ مزال ریذح ی ج رکا زلک مزال یس ص: ص2 هترضح لواو ۱

 | لقع سب رواوا بجاو قاتفرذح ندنا هه دلوا ثراو هبارشو ماسهطو و رواک
 ی دوصءم و یی | اع كيارمهق ر درمشف ىش اسم وج ل-هع و ر درغم لڪ

 هلوسر راسدخا ییدنکل و نالوا هدنس رم مشق یا سپ هلههوو نظ الا لب |
 | یددن هکر شهو دنک و ىلا لن وا هک یدنک لور رابخا هللا لیوأت ۱

 ۱ ن دانعه راءراکو هلا یفارعا هکمهف مدعو هکنفرمه تاق یعب لکد هانهرازاک ۱

 لج هنس انهم تفیفح هسخ ىب هل وسدب هتغیدلا ىب انعم ةحار فالقع هم اش ءوق |

 | یلع یا < یوشم ۷ رواوا كعد ابق لپ وات وید رولک لاخ هپ اه هسناوا
 | لع هلسجج هکتس ىلع یا( ۶۰ دند ها زا وک او همس * دید لقع هل هک |

 ۱ 1 یواش هر ا نایب رابپ ینەب یدورک همر , نسشەروك هکندهثتا لوا ناتس«دندو

 | ییت كاح كنس ( درک كاب ارام كاخ ت تلع نآ هد رک لاح ارام ناجن تل غيت ۱

 ۱ رفک ییسهب ی دابا اپ یزمناج مر ا آ كلع كنس یدسلبا كاج یز اج مز

 با هک مادوکزاب 4 یوثثم 3 یدلیف رهاط یدشسج مب ندو تلاهجو

 رارماوب هکەرواب هوس ورک (تسواراک نتشک مش ی ن ی هکناز# تسوهرایسا |

 | تلآ ېب عئاص هک یونیم ل ر د راک كنا كمردلوا سریع هکارب ز ردوه |
 2 روذوب مااضنالوازمس هحراجوزمسننآ (هحاریاهدده نابهاو#هحراجی و |

 دناشح یم نارارهدص 4 یوم ۷# ردتب وب باوج یبهاو كرا هده نالوا |

 راپا هسقاذا ی كاب زوب هجن ( ار شوکو مشجوددوسربسخ هک * ار شوه
 بهاوو ثلآ یب عئاص ید زاوا ربخ ن دنا هفلوف یکیاو هزوک کیا هک هشوه
 ساو>وپ ندنا هکر ابا: هف اذاو ماعطا قاوذا عاونا هناسننا لسفع تنض یب

 هجا * راکش وخ شزءزان یاوکزاب یون 9 نوا یخلهاکآ كنءرهاظ |
 | نالوا زاده شوخ كنالعا شرع یا هب و-و یک (راک درکزا نامز نا یدید

 4 یاغوا ر
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 هتر طح لوانامه هج بج وم كناوق لاصوااو کالا تفصوب و ردیتروص كنجایتحا |
 ر رع | هرس سدقانالوء تردد س ردقو قاشا هدئوب لر ردصوص#

 ینتسانعمكثلدحوب سلب وجه هک روی بودیادرییال نالوابهاذ هبهذعو |
 هسرولب رب ونهم الخ كنوب رکا هلک عامو ذب ذل یکربشو دهشهزاغوب ات هبالوبق
 هدب هکر دیناحوربرشو لکالیو تالب دارهندنوب س رواوا ج: یکربسو ل صب
 نوسلیااق-او ماعطاق>باثج هسکر ک ییناحور برم«لکاوب ورواوا ادغخد |
 رولوا لصاحد وصقم نوساناافسا و ماعطا مالسلا هيلو ر نرمه> a خ ۱

 اتل اع س مانا ق مال اا هيلع ین لایا ردنا باتک بحاص داع وت نااک )

 ی رعلاهرمس هللا سدقرم الا حشلا لاق: لاقاذکانلءافتساودا و ردا ن 4 ۷ قدصف

 (ا-.طخار تقیفح نآدش : هکنوج * : (طعداداو ۳۳9 را 4 یوم « ۱

 لپ واتیب هکر ر روسی ردستلعهلوف یراکدیدهلبا لوف ینوبلب وا بچ تیب وی |
 لب وان هکی روا ندنا هل الوبق یتساوا ةَقیفح كل شو لک اوتسمانعم ك دحج وب

 هدقدنلوالج هتف > تشدحوتالوأم مکنوچ ردیهلایاطع داداو ۳7

 ماهوا هکلب رلوا یابر تمعنو یهلا یاطعداداو لبو ات هسزاوا اطخ |
 فرص یمالکر لب وات نیلا دنع ار ز ر دکعد رولوا یا تالاسیخو |
 قفاوم هتاسو بانک یتعم لوا هک هیاسنعم رخآرب ن دنسعیهح یاهم ر دکلکلیا |

 تایع> ا وک لوا رکا هلوا قباطءو بام a دعا امو هثلبفام كمالکو

 هس روا اط> ه دقدنلوا لج هثسانعم تعیعحرکا هسرواب روک اطخ هداه ۱ ۱

 1 زا لوکنمخ يعالب ندرهاظ یاضتقءو لودصع ن دننیقحو رداطخ لیوان |

 نلتآ ی م یسهبرک تی( كد هامو) قب( مهد قود هلناد ) الثءردلکد 1

 ا یک یرٹدح> یندسن لف تض م جدو ةحرالا هيا كح یجدو |

 هسنلیق لیو اتقفاوم هتنسو بانکر ک اوا طخ هسل وا لج هنتفیفح ر کار دندنتاھواشتم
 هتفیفح هف رش ثیداحا یک ییدح یب ردنع تداواما ردادخ یاطع داداو

 ےھذاف نلوا جاست هلب وات هفیطا ر ابخا هنوکووت سپ زاک مزال اطخ .هسناوا لج
 ردیلوا یتءموناما ر دزلشعر و ییعم هرزوا هسحورخار هد وب یعسو یرورمس

 نانوط ورک یح یاطع هکارب ز ز هند بوالوا ربح هرزوا هجووش یلوق كران ارکم

 ی ردنع تباوب زمسلپ و أت جه ید هروکا-طخ یفیفح لوا لوم مکنوچردلی وان
 ههروک اطخ هدنسغلوا لج هنفیقحو هدنسانعم تةق كلوب و هلبا لوبق ییدح
 یاطع ندنس نس هلرق لب وات بوروک اط اطخلواءیا نتقبقح كلا مکنوج هلیقراکناو

۳-۳. 
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 قا ى« كءالسلا هيلع یعوم ترت > اما (دادب تجر ۵ نربشو

 | یوم ۴ یدرب ون ربشو هذخش هعوق لوا مش "عشهو تجز یدجآ یندانف

 | یرایج برم ماو شیش ك ەرک )لء ملارد تخارفآ شنجر# مرک ناراوخ هت یار زا
 یدلواروه شم د لاع هلضحناس>ا ییعب ید-الجوب لعهدااع قحر كنانو-ما

 قرف (امنر f EOE هام ناو ةفیظو نآلاسلهح ات 46 یونشم

 < یون یداوا صفاننوکرب نداجرلهآلواواطعلوا هفیظو لوا نیک د هل

 سیسخ رانا مھ ی ( دنتساوخ سخو هرواندنک * دنتساخ یسسخزا ناشبا هان
 تاک نالوا بسا نم هل ول م کتن رلیدتحا لوراموهرتو هس سارپ راب دقاق ندنراک د

 | هدشناء بداق فوت نتساوخ رد رد بب ر و هلباوا كل داج وب تاناو تداحاو تاب فو

 ناب تسهتماب 19 مار E سه ا ۹ یوش ¥ رد ارور

 ۱ مر ۲ | هه او ( ةماربخ مننک ) هک یت ها كمال لا هيلع دج ا ترم > ( ماعطنآ

 هس اضتفم ( ساناا ىلع ءادهشا ونوکشا اطسو ةما یانلعج كاذک و ) هلا ما

 رد,ةایناحور یاولسو نمو یاب ر ماءطوب نوجارلا كاد ةتمایق رد هاس للم ل صفا

 قاف > نع ةرابع انه ةدنا لا ذیفوصلا ضعإنعو ةدالا ةبامسفت یف ىوا ضيا لاق )

 داوء ىب سب (ندیلا ءاذغ ةمءطالا نااک حورا ءاذغا-هذاف ةيهلالا فرا-ءا

 46 یوانم »۶ ردءط ءال نوا مالسااهرلعدیناب ر یراءمو یلاة>ویاحور

 | فی رش تووپ ( دش شاز تیانک نسب مطب * د-ش شاف ییردنع تدبانوچ
 .مالتسلادیلع لوسر هک ردب ورم هللا هه تیاور رد وتم ندفن رمشتید>وب
 قارا هز ند ادعا یدرزغا راطذا بود | لا صدا هک یو هنر هدم وص

 ندلاصو یتس»!تاع ا لاصواا او ک ابا هک زاید. د بوروم عنههدنر اک دابادص

 5 دم ن س هکر لید د ( هللا لوسراب لصاوت كلافاوااق ) هرک جوارلبدید كيلبارذح

 مب زس هدصوصخ هب ( ی تللد ف متا لاق ( هللا لوس ران نسررد شلو امزدنوک

 م ردهک هدننف ع دنارب زا( ییعسد و نمط یب ردنعتداینا )یدہد ساک دیک

 قیدح ) یس و ییدعطد یردنعتبا) مکنوح یدایاافتاو یدابا ماءطا اکب

 ۱ نیح كمالساا هيلع ریمغب ترطوح یداواروه مو شاف العلا نی لر هه تباور

 | یدلواهانک ندب ونعمو یابماطلوایکیدید یدایااق-او ماطا  راکب هدنتوتیب
 | دارماوهبیغراوناو ردپس هاف صو هاذ تاسیلج دا رم ندیاعمو یابماعطلواو

 ده ش نوجواک ردد اردا * ر دپ ردارنال٫ واج ۵ ٩ یونش مر دیم هب ر رال

 هکر بد بورد “ل ۳ رو بودا حا ۳ یدحو ج ارم۶ ضا ید (ربشو

 هر 22.هح وبار رشو م اتعط هقرع> د| ره ند ارو ماسءطنالوا هدو دب

 عوجو ندقلواجاتح هاله:املد یتجارع كار > لوا قح بان < کلب رداکد

 3 هڈطەو ا



 ی و ی نت

 ۲ ۳۳ ی تف قو قت

 کیم ی یا ہی

 (لورهو ینرهر اف ۳ EE نڪ TT € یوم % یدلا ۱

 یس یدتآودخ ےن . زول كراج كونع هوا ید لع ترمو> ناولهد وا

 هزوب رب ناولسهب لوا ( هاک ء دحج ردوا شیب درآ هد * هام یور هک یخرو,
 رروتنک هدست « هنکووا لزوب , لوا هدر كج,دبا هد" یزوب كهام هک : دروکو

 ( یهاک شا ۶ ردناو ا درک *یلج نآ رمشع تخادنا نامزرد 4 یوم ¥

 ازغ كناولهب لوا هجو هلامرک یل-ء یدنآ ندنلا یربشع ىلع لوا یروف |
 نرزراسب و نارمح تشک ٤ یوم # یدلبا كلداک ندنسهب راجو ۱

 كهنع هلا یطد لڪ ترضحناولهب لوا( لع یب تجرو وفع ندوغزو# لع |
 ندا هرس و ڪڪ تج روو وع سبام ھو ساک یدلوا ناری ند-العو ۱

 ( یشاذکبا م یدنکما هحزا *# یشارفا رت بت نهر تفک ¥ یوم +

 را یربت عع رزوا مب ییعا یدتاهب ههجو هللا مرک یلعترمض> زرابم لوا ۱

 راک زارنهب یدیدهجمآ هک یو ل كدوق وقییب فا ندکلا یرشردمس |
aراکش مات كدرو لر گر د ندمکنج مر وا ( نمراکشاردتسسوت یدشان# ن  

 ۱ تم ا هک ید ددجنآ ¥ یوم ۷ داد تا رفولدلوا 0

 نکاسك صف هب وب رک هل دروک هکر دلوا (تسزاب ودومقرب نانحات * تنصل

 FEES ¥ یوشم % یدهرګ ورکو یدنروکق رب رب نیلا یداوا |

 : هک كدروک هکر ديش هل لوا (دیددمآ لث ناحو لدرد * دب د نک نازارم ۱

 ن ر هک یوم یدلوا رهاطو دیدب هعاجو لد مب ندنرئاو سکع تک اکهزوک لوااکب ۱

 نوک لواو ( ناج عد: شح و دول ناج اجزا هب هک # ن ناکامو نو زاررب یدید هج نآ ۱

 سل ی سند هک كدروک ۹ بن

 نیک رولب Fi و ۰ دنورمن د ررب باش 0 دراو ا

 او ( هیش یناو ن اوخ یوزا ده هب "یسوهراتو رد د یونثم %

 ناك داج#» لوا هکر 1 توسنم ها وه نالوا« دنسا رڪ ہت A ا

 اهر € یوش ۳ یداک هرزوا یموم موق تجز نو هیشب نانو ناو
 یادش زرا ( دهشوج مد ص ڌن ی ریشو هتک * دهد اراک دهد 35

 دواب وب الاح یعل 2 دشن رلبا نیر شو هن م د ص هادهح یی هک راررب و

 كتاب وبح بو دا نامه یاراب 4 < ر داکد ا ند ز یادعب درو

 دزودح نآ ¥ یوشم * ردن راعفا تایورهو یترهلع لوا  هکیدروکن 5

 1 بودا نیرشو فیط) هل دهجحو 9 هج E هاو ۰ نکیل رواوا ببس هب دوجو

 هنگ * داشکر با تحرر یهو* رب را دک یوش ۱ ۶ رروتک ۵ هب ره اد

 سحسسسسسس سس  ة٩ة٩ة ٩٩٩٩



 دو

 یک” زب زا شمچآ رک زود هکر بدید اک | قلخ( ما هدول توتف لهاو یب “ا

 ۱ * دیا هداد ت د اعو مس ررد ن ان تفک .٩6 ینواشم شم  زشاوا توتف لهاو
PINE۱ .مسرنایدعا به هلا یصد رگ ترمضح ( دنا ه داشکن ادخ  

 | شوپو رهبو رر هب < یوشع ام زمسشممجا لا نوجا هلازمسشمر و هدنداعو

 | تبع هیرتواندرفن نکنوتفوانههکلب (ز اینو یوقتو سر یار زاهن *زان رهب
 1 ندژانزو نداوقتو ندنفوخ كيلاعت قح ردب رتوا ندزانو یرتوا ندسان تک و
 تسدردار عبت # دنم هروش رهب و تسمن لام < یون # ردلکد یر وا
 ۱ ههر و مس هلا كل نهر ره هنوف هبهروشر .» یاو ردمخت لام ( هدم. م

 | كسز با املا هلع یاد رود هللا را ۶ ۱ داش م لام نالوا دن کلم كئاس دای

 | ردرانزهر نایصعو قدف لهاو ر دریک ر لام لالا ق نعرو 1
 ۱ :هلوک و رد. هک اھو و بت 7 هنلا نزهر كابا او ل ذب هاوه لها یاد> لام

 | لدهاز نا هزبار نرد لها ۹6 یونثم 9 ردررقم قلوا ناخو مآ نیابا ام |
 | ی لپ وربک ن دنيک لها نيد لسها ( نیشنوا اب وج نح نیشنمه * نیک

 ۵ ٭ یوه ا رس هل ون هالا روئوا هاکنا هتسا ن رعمو نیسنمه

 | N هدغاک * درک راثبا دوخ موفرب

 | درک ی۶ل یدادا راک دوخوادک ربا ن ظ نادانو هلا یدابا اسو راثا هرزوا یوو

 هنو, نالوا نادان هد د ع ینکیدلبا اه“ هموو نالوا قفا و٥ هن رشه كن دنیک

 هند وهعو هثنایخ كن دنک" راک یک دلشا كلا هک وب لاح روئص مدلیا ۳۳ و اس

 اطع نير و هلع .ییلدروب هاو نيل وا هللا حوا ءاصر ار زرولیف دلو

 | ۳ نالوا یھ هک ر دمزال س) روا وا رقم قلوا تماد تشاع هارج اصا “و

 | ضال-خاور درلک صاختو هلوا صااخ ه داع بوبلسا هلناو هل یراکو انه»
 رو ۱ اوا مولعم ند هباکح وب رد

 نیش ولارپمآ ی ور رد مع> نی ا دناو دن ۳۳

 | 4 تسدزا شم لع نیخادلاودھه جو هللا مرک لع >

3 ar TLE TTT 
 ¥ ا رهطم نادار قح رش * لع ص الحا زوءآ لع زا ۳3 یوندم

 | ن دنرلترمضح هنع ها یطرو ههجو هللا مرک لف ث رمضح نض السا كالع
 رد 4 یوم % لب كا , ندسلغدو هلی ی :السرا E تہھ>

 | ناواهد رب ةذاًرغ ( تفاتشو دروآر یربشعت و تفات تسد ینا اولهد را
 تعرسو ی وقف اشم یروف یداوا باا نعد ید وب لا ا
 سس سس

 چ یدلبا

 ۱ ۳ با من رک کا ین رک ها لآ ےب رکا زکیلیا كرت یل نکیلبا EE رد
 دو دگر د ۶ ناک نخ 9 یوم یدیدرکرلیا ك ایا لر یاسماو ل



 د

¢ u} 

 نسا وو م روا او نش کانال (یشک ا شاادرتی# 3

 < یوم ¥ روا و توف و رول وا هداب ز زهکلب رولوا و 3 ندکلا یھکچ ۰ ممه شنا

 ی ریه ندشنآ هکنوج (درب ران یوسبآ یون گناوه یرک زا اشک یوکت

 یسادغ كش یوةتیدتلبا دنا شاآ ییآ یون هکارب زروش وسرات نسهواطوریک -

 یمرهنالوا یسادضهشنآ ردکلیا ری ھر و كه اظف> ند ٹن" یھ رھ نالوا
 هن رزوا|بوتلباوص هشنآ نامه كتبا ظفح یهر ھار یز ردیک كل یاو ص اکا ك عرب و

 یوفت هکناز ها دلوادو ج وم یفصكلباران ءاهطایحد هداوقن مکنوچ ردربارب هاککود

 شذآ كلباریهرپ ند هلاسفنیادغ هک هلوا مواابرابدروب درب زا یو-سبآ

 * ییوخیور "یور شنآزددرک هیسک < یولیم 2 ردیعح و 9 یکوص یا وهش

 ی 3 زواواە ايس ن 7 ندشتآز وای زو پوخ (تولقلا یوعئزا هنوک- ا

 ندب ولق یاوقت هسی وا هک رواوا هاسیس نسق ندناوهش ران طاب هجو كئ هسک رب
 هلیف نب نع حور لاج هلت ز عر وو دهزو هبوق هنوکلک هرزوا طاب د|

 و هنع هنلایضر رع نیئمولا ریما مانا رهشرد نداتفا شا ۲ سس
 / اےک

 بت رو ادروخ یم ك شخ توجوس#ر £ دهع ردداتفا یب 3آ 4 یوشم ۹

۳ 

 سس لوا یرج یدشود شش او هرهش هدننامز هئع هللایضر رع ترمع>

 ردنادزات *ا-هناخ وان ر ر دناد ار3 هک یوم # یدرب یک بوچ یروق
 هث . رادانف كغ رشتا الوا ىقحىدشودەراەناخوا شا لوا( اهئالو غ خرا

 اوو ا وارھ من یوم یدروا هی رءوب و

 | ندشنآ لوا بایدناب ویدنوط شا آن دراهلعش صارهش (تفکشی هونازا |

 هکر سو پایا ھکشم 4 یوم یدلوا بچت هنس هبلغو ت دش وب كشنآ اوىدقروق

 | هدزوا یشابكش ارلیدرو |ینرکش» هک رسو بآ (دنتوه ناس کش نآسرب «دنز یھ ۱
 ۱ ددهاروا.د, هر یم*یدش یہ م نورا و !شنآ یون ز هسیگ نالوا دنع وه

 فادح یب هشت 1 لوا ام وک یدرول وا « دان ز ندندا- "حس 1 (یدح یزا

 ۱ ی ٭ باتش رع بناج دما قلخ ¥ یو *% یدروشن ددم هدنلاع

 را, دلک هلع رس هشئاح هد هللا یر رگ ترم ق حاج (بازا ج دریک ی »او

E۱ الو ها  a۳4 یوم 7 ردن مرا ج اکازت نگر وس ن دوص چه  
 حر ج6: یاس ل شن آزآ ءهلعش * تسادخ تاباز شا انآ تفک

 | الوم EL الو كابل اصن یادخ سا لوا یدتا رانا دن یو

 دینک تد ن او دن راذکب بآ هک یو ل ردهلهشرب ندن-شن ارك كرم
 | ضد هکیلبا تعسف نا هرارقف و نکیلبا رت یی وص (دشم لآرک ادب راذکب لت *

 ۲ و بآ یل ردشل وا عفاو تس هکر سو با هس رب د راذکب نر هد هل

 ا



 ندبش دزد ارزو تیلصم راد دم و یدوا هاو یداواراب هن رب

 ناب زان دک تنامعصخ هک یاد _ یو 1 ی و «« رواوانجو نیم اتیشدارم

 كرلیک خراب را ردرلیک كران شد انس نسب نس مدآ بی (دنک اخدوجو مصخ |

 1 یواش # ردب رودع :كمدآیپ ردرلب را هک نیطایش یب ردیصخ كن دوجو ۱

 كبآ ش 1 i IE نا مەخ بآ هکناےئےمھ e EAE نادنزرفوبآ مصخرا

 نادنزرف رد ید كاج شنا بآ یک ناجا ردینهد ك رادنزرف كناو

 هاو هزاوی> هچ رڪا رواوا ن افا نالو ۱ کو وشن هآ دارم ندآ

 نادنز رف مەخ *واهکار قادشک ارا نا < یوم هد هسرواوا لءاشیحد

FT:ردي“ دو و مەخ كرا دنزرف لآ شاآ هکارپ زرل هی دید !بآ (ودعو  

 ( تدنلذو هاشکلصا وردناک * تسنوعشرانران نانازادءب 46 یوثم #۶

 هانک هدنو شو رانارب ر ردنوهشران دارم ندرانو هر ۰ ؟صادکد ید نيطايش راو

 خزودبات توهشران * درسش ییابینوریب ران € یونثم $ ردراو یلصا كناطخو

 یشنآ توهشاما | رواوا هدرمسفاو هدرمهبآ رادقمرب شنآ نالوا هدجراخ ( درب یم
 دراد هکناز * بابدماراز ى توهشرا +¥ یوم ¥ روتلبا لد هخزو د یڼب .>اص

 توهش شنآ هک ار ززا وا نک اس هلبآ ت تعیبطشثآو توهشران( باذع ردخزود مط عبط

 كلذكو روآ زس ەرەن دب ء نم ن«له بويع وط مھ م کتنهدلاو باذع روط ییهبط خزود

 ظوظحو هشناج تابورمشمو تالوک أم بویابق تعاسنق ید هبناسفا تو هش

 هراچهچار توهشرا  یونمم # رولوا صب رح هج داوب ه:فرط تیئا.سفت

 .یاردیرون ندردنهراج هنران كسفن توهش ( نب رفاکلا ران ًافطا | روت د
 نالوا م ران لاعتشا بیس لوا هک یتشنا كل رارفاک یدلباافطاگیرو زمر: و

 كروت یا نمدی رج فمایهلا موي رانلا لو ةت مالل ا هيلص لاق اک رد سغتوهش

 (اتسوازاسسار مبهارارونهادخروتررا RES +¥ یو % یراافطا

 ۱ كمالساا هيلع مدار, |ترهح رردنوس یر ول كلا یا دخ ر زدن وس هن یاو هش رانو

 مهار مدقو نالوا هرزوایلق له r مدارا یع!زوددانسوا ییرو

 هلاليلد هکر دک ؟ لی اجرون ك كن هسوک تربس لیلحرب نالیفربس هرزوا مالالا هيلع

 دوم نویمهمسج یادهراو * وتدورغ نوح سفرابزات 4 یوم ۳

 هلئرو ل.سح نالوا یک دوعوب كن ےن یا كس نال وا یک دوری كنان

 ( دج یبدوسش کندن وا * دشن مک ندنار یران توهش 46 یوم #
 كنآ او اکا جرخ > یی ایی یدلوا صان هلکمروس یاس توهش نالوایران

 ر دولوا هلغملاقوا نسهراجو نمسکشمح# یدلو|ثسکا لوا هلکهرب و ییساسضتقم
 یهنى م رھ کات 46 یوم ۴# رولوب ناصانو فعض هاکعرب و نسافر



 .يس نت ی ید یا

 تصچ سم سس سس سس

 تر ردکبک هناجر ۱ ناج ( ندزان یتایح 171 ار ات * نددآ |
 هرا ده ب>اص نعادو ناد تک نالوا تاز آد امییعب ردعءروآ لاهنایج

 رددنرادناکدص * تاعو داخ رد هد دودارقلخ یوم ¥ ردقماتف گن

 هرکصتدک دلوا هکر ید ردهدنومو هدقاریط یزوکیکنا كلغ (تایح نآ

 ندربقوتوم بوبلبارصح هب هبت موب قم ان رارظف بوبدرواوبافورولوالاخ ۱

 هدایندوب هک را هسوک لوا ینمبرارتوط ناکزوب هنای>بآ رازحروکریا زظن هتسورلپا
 قاخرل هساو ارهاظ) | بس دەب را هسایفهدنز ن رابلق هلتفر همو تب تایح بآ

 نلواورلک لاوزو انفاکا رد دما تاسیحبآ رکازار د یداوابارتو یدلوایآ

 كيب هعن هلل وا تایح بآ كنمکحو عو كنفرعهو تبح كادر رلةشاع ردناویح

 را را یاتسفوك ماچ ۳ رایدنک بود ردقوب تایحبآ هدناتهچوب و رارتوطناک

 (دوزابق Cs 2 زوور بن * دونددر درک ناک د درصات ۰ ن كچه 4 یو ¥

 ا كال بو E هکلیا نیش لع لیض یعبهلوا ناس زا هلادهج

 نسرکاویروب هنهگ هلاقزا هبت رم جاقر ك اکو نظو هلوا لئازیسضهب ندکتاهبشو
 عطقو هل لوس هه> قد رط هد وک ت رشف ول ی ردیک هک نعهب ووا

 ترخآ زورور دیک ندلاتب سشب بش كنسرقک هقحقب رط نسرکالبق بقارم

 یوجكب راتبشرد هع یوشتم # نلوا یمهداف كلءوراک ءرکصندناردباروهظ ||
 یعیهتسدا هد هک وکارق یژورلوا (ارزوسنتاطلفع نآ نک شدب * ارزورنآ
 هک کوا یی-ةعیصتقا تاط لوا هل ابلط نکیاهدش رسشب تاطوب یتیق>زورلوا
 ند هيلا سةل ت اط بولوامباناکاو بوابقزو الوقهکیدنک یداسعلقع یی

 كنردب بشرد چ یون  روک هلوب هدایندبشوب یقیق> زوروروک هلواصالخ
 ثالواقوح هد دهک نالوا كنردب ) دون یکدرات تفف>ناویح بآ * دو یک سد

 هدنس هفآ تعیط نالوا كنربش یز رواوا نی رقوتفج كنلط تایحبآ رواوا
 تا اظ و رد هرات ناویحبآ هک ردروهشم بواک هروهظ تانس> قوح |

 نافرعو ناعا قوذدا م نده دیاتای> بآ ورددوجحوم هر دباتایحبآ هد ریل

 دم نک سانلا ین هب یشعا رون دلانا هجو ءانیح افاتیم ناک نهوا ) ردناشاو لعتذلو

 ردناهر ودهاش هصوضخوب قسهع را ؟ثیآ )اھ ح را سانااظااین

 ( نتشاک ت 1 متد ص ني حا * * نادر نآوت یک نهخز سس ¥ یوشم ¥

 ن ہک تافغزوب یک كنوب نسرواوارد اق هةمردل اق ن ندقموب واو ندا کش

 همه هد یهباوخ 4 یوم 7 نسرولیف یلابلیابحا هنوک هلو نشرر دز او ها

 یر شلوا هما شاواباوخ ) دشراکرب بشدزدو تعخ هحاوح #* دّشراب هد رض



 هاش ها ت5 مقوا ER emer دا هةل دنا هفطذ ۱

 ۱ هه هبت حر هیهروط دعب اروط مالک لص ع بوک ن سابل فلک: ن دلا ت لو فطن دلا |
 | ید هکر کف هی تالاحوب و یدیاشهلرا هدکلایخو كاطكنهکبدروت هلاو> |

 |( تساهدنزنا زنایلس وب دنک راک * تما دن ءراحها روا مد ٥ نآ € یو شم یدبا شچاک

 نايا هلبا تمدخو راکود یا ردعطهو هدش هرادخ تربضح اعاد مدع لوا

 ۱ بود اط كالو هاواضرعم ندیهلا نامرفسفن دیا غ هل ردب رد مالالا هيلع

 | ردتوُش الو یاب و ردموءالو ی ق> ترم یدل >٥ نااار ز ملیف 8

 | درا س ی ودا ¥ یوم % ردنوق؛ _ط نیابا ضارعا ن تور كنا :س

TEHیک را هب اجر زود را هندچوبد (با وجان دب و ۳م فدات ینهرهز # ب  | 

 تب و هلی وس باوجا و هیلبا عفدات ق و یسهرهز یکر اضوح رزود را هساک ن

 | *۵سرلرد هنره نوع اراشا چو نیطاسیش قدلیق ر“ هناياسرب هکرارروم ۱

 ۱ راسو دج اسم دارم ندب راح ن درانروصو ندرلبارح * ليئا کو بی راح نم
 | ابنا ن درر و ج اجزو سا کاو رزو میس داره ندلین نع ورد هعیفر ها

 بوزاب هل راد همو دج“ ا و بوزود ردب رلتروص كءا-ظع ایلواو مالسلا مه ل٥
 ۱ نا-ةج (باوطاک نافجو ) یدبا زاج ه دنتعی رش كرنا ردبرلغبا رظذ اکا

 | رارد ص وح هک ردیهج كنهیاج باوجو رار د هبمریبک ة٤ صق ردرعج گر هنف>

 ۱ | راک دنوادخ ترمض> سد مافانج ی ؟ر ضو> یدرارزود نجو نیطایش ید نعد

 ۱ نادلعو راکو كالوا ٠ اکآ مر هب رایحاصهراما سفت نب زعلا هرمس هللا سدق

 ات دابع اعوط ر ؟ا لوا لاخ ند يفرح ن ناع ایلس ماعو رک كابا سایقو كالا لداغ

 نرخ 4 یونثم # _هلیف لوغثم م هلدب ر راکرپ ېم هک ررعم اب اه رک نکس از
 مدعزو ییدنک a) ناد نازرا ر نار مدع يه # میز یزر یمهنوج ثیبار

 | مودعم هدک دابا رها هدوجوم ےک رولوادوج وم هیلبا ما هکلک هد وجو هکمدنامه
 | یمیاج ل ما OR EES هردنا تسدوئرو +6 یونثم 7 رواوا

 . ردندکفوخ مه نس هلة هدا ز ېلامو تالعو نسهروالا هرا-بصنم نسرکاو ( نک
 دیصتهو لام بو دافوخ ندانفوتوم هک راب رهییعب نسرمشکح ناجهدا ز هکلوا

 ناچ كنس لوا نسهلوا لغت شم هبیئاف شعو یروص تاودو نسهبوق لکوک
 رواواردعلوا یلاكافرف 4سااراو كنذل ندنلصو ردهرهارب زروا وا بید هکمشکچ

 ناجنآ تسد راوخرگش رک * تستس>ا یادخ او < هج ره بک یوم $

 قارا وخ رکشاترو صر کارد فر دنفشع كنادخ نالوا ن O ۵ (تسدنک

 ك م یوس ندنک ناج تسح دڳ یون # ردكم یس ناجانعم هد هریذآ

 1 تزرع بانج ( ءاسشب ام ها نوام»د ( ردنراشا هب هع < کتیا نالوا هد اس روس ۱

 | ل یک راد ماد ندنف وخ كهللا ید یبدع نسررد هه ندنفوخ قلوا



 + اس 3 دل دي هد روا ضرر نر .دوجرو ن ا a تاسف ۱

4 vo} 

 هد مح نمو ءتاپ : نالوا م دع«ندنوب ررواوا لوفشمهنراناثو زرولو ی
 هک ر 0 ررفاک ( نیذلا ادتمااخ راولاقو ) ردترا-شا ه هک رکتبآ نالوا

 یر و هدلواردږکيدابا قلخ یوه یس رب عد كدردلواهرک یکداگزب زک ر مزب یا

 س: ردنایح نالوا نوح ارش حو تء)تواادءب یر وردنا > نالوا هدندالو ني یر

 نانی مدا و ملن ء) رار روب ےک هم >ومیرلمالکوب كمالسلا هلع یسعترضح

 تدالو یربدوص#م ےک هیوا راع نيد الو هّو> هار الاس (تاوعسان - وکلم ےب

 ریس 3 دیتاوا دوو نددوه-ثمو سوسو دوجوو ك>وریدرب وردوه»۰ ۱

 رارما نالصاوو تقیقح هارناکلا-سلوااماف نلوارد اقهلوخ د هنوربجو توکم
 ندا 2 تاوه-ش ناکله مو تاع وهو هبادب ناقل تاوفو تاوه هت رط.

 ناپ وک یاب «دنراقداوب نادواجتابح هلنافصو تاذ تاجرا ونا بولوا صالخ
 مز یا هکر رد بوداناکعو نوک قااخ یاو دج نازانوزاتو نا-شفاتندو
 هکنوسا وا هال لاو ءاجرلا ب ھاو بانج لوا ساق یب رکشو سابسودج نیراگدرورپ
 روتک هدوجو یاری ندهد ع اع یر لدا اسیحا ہرک یکبایزب ( نیتنئا اشیحا )

 ناو بود اصالح ندهبناط,.ش تالا سمو هلا تالاهعهدعب و هاکلکم
1 a 

 تمایو ,9رد # : دوج و یوس مدعزا 4 6 ی وند #« ك كد الرف یس هلءنادواج ۱

 ندر ا٥٤ی هدتمایق هناحدوحو ندمدع ررروتک هلج (دونک مهوروکس ۳ ۱

 رانلوا ر داک هداز مهو رار 2۳ تک هداز ز یەلدونک م ھو و روکش هد فو یراق دلوا ما

 یکشاب (* دما رسه لواز مدعرد# "هد دان یک ےک یک) یهچرس ىوش
 نوچ ندا یا ایح وندهلوارم2 > ی عود نسرلبا ثآ نمروک و نسرکو بنو ھن ۱

 هدهدعلأاع نہ یک دهروج یک. ڭا ا لوانکیا هدملع نسرابا یان بؤلوا ضرر

 2 ] تمب دی شعب شک 0

 ا درد ر رونک مک هد وجو ین ندسمدع تسع! ر رپ وق مک ندمرب ودنک یب
 نس ( ارتیناشیب یوموادیشک هک * ارتین ابر عنص یتیدنیم 46 یوم ل
 یدکح ندنحاص 3 آنس یراتر طح امت قح هکنسرم روک یک نالوا قاب ۳

 ندکعا ف رهن و طض هدا ز ر كمکح ن دا شال یو٥ یدروتکهدوجو لاعو

آ وهالا ةباد نمام یاس لاق اک) ردتاثک ۱
 ۳ دیدم شم و اه ص اشذخ

 مکح لوا یتح ( لاش ردو ناورد تدوب هک * لاح عاوا ن رد تدیشک |
 3 ےس هب یھ نب ط "هل هل لس ندهد ع ییعد یدک ہرا عاهاو ی قلطم

 % ل ۶ هک ۸: ۷ < یورفنا #



 روت دات LT بکس ادم ات تک و RSET سکس کر taa GT اه تا دا

4 11: ۷ 

 یو كن رو ك ياع كرا طاع نه ةةطال توق نالوا ناباتو نم هدطابو هر اظ

 نا 3 نالوا و هدا طاس رون یرهءطاو ساوح لوا یرداوا

 هدف مزب یسلک تزرع بانج ےہ a رد راح هداف هللا هرگآ حوم چوم هدنورد

 شر عه (لک ناو )ردئرا شاو ه تر ا .آ نالوا هد سا "هرونیدهدرد رارمءاح

 ردرا ملو ارا( صحا ردع و هد رق مزالا (نور طع ادا عج ۱) رد_کد

 یدلوا هرمسخا مین یی« ( هدحاو ده الا تاک نا ) زررو+ ید هدتآر ۰

 ( نور ان دا مچ م هاذاف ) یدلوا هدحاو دحالا (هدحاو ۸ عصال۱)

 _ِ بش راکرب مدش ناه ما دشراب تقو زاب دیآ بش نوح 4 یوم 3

 یاب * BASE رد r هوا> هیڅ CE * اهثوه ىج دره د او ار سه

 هاک بل هڪ وج (اشیحا ار نازار * ا رر ادا اسد خان وک

 ییسجت یس رواوا هرزوا راک بک اوک شاوا ناھ روارا یتسقو تزاجا ورک
 رو-هظ دنع بک اوکلا ءافتخ اک ادخ ناقشام ساوح هدهیهلا باتفآ روهظو

 هلوا متو ین یبق> سع ی مکنوج رولوا لئازو نسخ س عشا رول

 رارکتو رولوا راک رپ یناسفا ساوحو ما نالوا ناهن هاک هروهظ تد رطب بشو
 فج بانج هراذلوا قرغتسو شود ی رواکوت نک وب فیااکتو رواوا راب تقو

  تشوهیرب ره ییعدهدااح یی داوا هعل> هعاحرا هءا>هدراشوکر ر و ن رلشوهو رک

 یر هءاح یاو مواع هڪ هاج شوک كا هدک داک هو هدک دار ویشوه

 قشاع هکر دو هو ص مماشم ینافنا رونوااطءا هدلاح ینییدلوا هعلحردنا هعاج

 یهاارکدس یرکس كنا لاو كلرک قوا لصاعهدنامواعو قیافح هک متنبلا کودک
 هود ندوحرل-شوهی ویرغت--مو و لا ة جرد یف تاحوتغاا نعال اکرلوا

 یراک دابا داب زید جوان ناس شذ!تسدو نان وک یابهدناح یرلک د اک هيا هب ندانفو

 یبطاا توعد-هب م کت رواکهدلاح یراک د د دلیاا- :>ا یز نع ر مارب یا دااح

 لوف-شم هنب راراک یدنک و ررولو تای>و رارولک هشوه سان عیچ يرارططالاو
 ۱ 1 توم دود هکنوجردرت ب كن راذخا تودو یو: هی انو كد ه. مک هارو س+ « رولوا

 هراس هک هتروضو هت . رمن!یرارططالا توه دەر تاک. وص یرا-یتخ الا

 ررروب نوددا ع ورا هاب ك :ایح نالوا یعیبطاا توم كەل اح رد ه--ٍودا وا

 لوا ( حارا بغ دن ےک ناسراف * هت ر ماظءنآو دولجنآ 6 یو $

 یهلا قاشعو اره مکتب شاو )ران شن 2 وفزو ران | وه اورلتسوب شاکود

 ررول وا تش رط نادیم ناسراو یرا هت |عمم> ماظعو دوا رانا هک د اک ەر

 دواج هد ها ةع ةو ىرارطضالا تو دعا تالذکر روا وب یهلاهبداتایحو

 | تایحو ءدااح یراق داوا هننهانا راءعرارواوا تاصرع ناد,هنادسر اف هت ر ماظعو

 1 فای «



 و

 است دمو رد یک EN یرلیش ر رهن او اوف € ضرالافامو

 كرلرشنال وا هدارماا تم و نالوا هدننسام لنضراو ناوعس ید (یزنلا تحامو |

 یدلوا رومحم ی * لک وک دشرومع» لو نخ طب *دعم ردیکلم كلا ینعیج ۱

 ىلع نجرا) هن رزوا كاکوک لوا یورپ هدلاح ینددلوا اب نداوه اوهزا كاب |

 خد ك-ءدەل وب داخو قاب یسالسین-او اوتحا هرژوا شرع (یوتما شرءا ۱

 نجرا) هرزوا لکوک یدلوا روسمعم بولوا كاب نداوه یخ كاکوک ردهجو |
 نعولا بلق ار ز رولوا لتصاح یعوه كنس هع رک شا (یوتسا شرعلا ىلع |

 ةیاجرلا هنفص روهظن لکلا دوجو شرع لع هللا یوتسا كالذک و رد هللا شرع

 ٭ یوم # تادوجولا عج ىلا اهن ماعا ضرثلاذا اهرثا لوصوو هيف |

 هرکصخدنوپ (هطباز نبا لد داب نوچ دنک قح ٭ هطساویبنیزا دعب لدرپ کا
 تن ن هلوب یب هطباروب لکوک مکنوچ رلباقح هط-اویب یمکح هرزوا باق |

 قح ه-طساوالب یمکح هرزوا باق هرکصن دق دلوا رومعم بواوالاب نداوه لد |
 لدهکمادام هلوب ه-طبارو لاصتا هسبنرموب «یلامآق> لکوک مکنوج رابایلاعت |
 ESE 4 و K> a اوو لو دیلواكا نذار ۱

 E ۳ e Nl قام هفراعم و رارمءاوب ۱

 دیبا فک ید رارساو هيل دقاباوسر

 ٭ دز تیاکح عوجر ل

 یدارصعندع رمشپ لاعن فصو یدحاق دب ز لوا هک نسرمهلوب نس ن الا یدب ز |
 قروص شک و ی-ءبط یاضنعم نالوا ی ک لەن هحور یابی یدکود لدو |

 کز خا وعمه * تفاسز اردوخ مهدی ق یاب .E ¥ یو $ ىدلبا مل |

 هک یدو یسسیدنک مهدب ز نس هلوب ید ز هکنس هلوا مکنس (تفان دیشروخورپ |

 كم وج سما عواط دسنع یر یداردلب باتفآ هش رزوا كلا یک بکوک

 روهظ دنع ید یدوجو كششاع هسرولوا یش التمو وح هبنح هل یدوجو |
 راروسلیف ربع انف هسته خاشم هب هر ۵ سبث صول زولوا یافو و هل وا ق 8

 انف تب وب (ناش ؟هک ءار ی داب یهک هن# نا شنه ینا یشعنوزا ی ٩6 یوم ¥

 f ز هز نس رواوب شهنرب : نت لواهت تب ئ٥ ردنراشا دنس هر سه اف ردنا ۱

 هدناو كنا تمالعو رثارب نو دنلوب یه رغوا نام” نعرواوب ناععرب ندناهو ۱

 ناطاس, شااد رووح * ام نانا ةفطالو :و ساوحدش دک یو" 2م و نس الوب ۱

 9 ساوح مر :(نورضح اب اشدل ۳ e * نوردرد ناش یک اهس> * ام ۱



RE 

 درس هل ط م ۰ رو سنج هاگمس مر: و رربد یدایف رهطء نده رم تادصو رو ۱

 ۱ هرو كرات نیاجزرسن_ راد اه هدت رد یا :ls :ہبط هلم رات رد وا هکتسااو ۶ ۱

 ۱ تدناروت هل وب نب و یدرب ورون رب نیا وب اک: ىح و كد یفیم> دیشروخ مدا |

 ۱ دارم ن ندیخوو قلوالو سا ها هدنوب دام ندهام یدرو؟ رب لی هر

 | تتسذن : مراد یت اظ 4 یوم ¥ زد لزا هل و رد رقا 4۶+۰ واو ۱ ماهاا ُ

 كرون اما مروط تاطرب تتش هز ن سوت فن تالط م رها 4 مرادروت * شو “اب ۱

 ۱ صالح ندنلفغ و لوح نالط 5 هیئادا سو یعل مو وطرون یر وا ندشالط ۱

 | دارم ندسوم هسرواوا و دا رع ندهام ر دمر وط نان رون نوا كا

 | O دآ رص نادس ومش هسرواوا ی دام ندهام رکاو رواوا م 9 بلا مهلت انا ۱

 تل تین هرلنا لء الا مهاعا ااو او ردرارون قریرلنا کز ووا ۵ نر هه

 درم هلک * یروآ یناونات ماب ناز 4 یو ۶# ردراو یسناد سج |
 اکب نسات هکمفیمط ند بس نیا رد ثاطوب هام (یرونا باتفآ |
 ناف نس هک ارز نسهروت یکیدنک هنس هبل ره قاوا انث آ هلع؛و نس هرونک تفاط ۱

 » سرب موس < سست ۳۳ شو او یاس

 * ماب ےھرد 6 رو تدهش و یمه 4 یو 5 ا نساکد یدره كرونا ۱

 نیبکنکر مس تواوا جس هلن رب یر, هکر سو دهش ( عفان هر وج خر یوسات

 هدرکحات مدلی طال:خا هلت رمش تداحورو مدلوا هارد ید یک ینلداو 1

 تاء هدقدلوا ل-خاد هلورد نیبکنکرس میکتن مدلوب لوب هسشنناج ضم نالوا |

 ہک رم» * نیهر یا یدیهراو تاعز نوج 4 یون ۶# ردا هلازا یارفص

 څر هکنوج هس-وک نالوا ن, رقو نیهر هض رم یا ( نییکناروخ یم و راذکبار

 هب شب تافص داره ندهکسس یب لو هللا لر" یک مس نسهلئروف ندتكعو
 لوا ضال نده لاسو للع بلاط O E تافص داره ندشیکناو |

 ۱ یناصكنا هدنامز لوا نلاق یحاتحا هاج ی رشد نالوا کت دارن كد د رع |

 رودع» لد تحت ¥ یوم و هر ايو رزراکا ھه تابالکا ندساحور دس چ |

 تبآ نالوا هدة هروس ) یوشسا شرعلا لف نح رلا یوم * اوه زا كاب فس

 | هرزوا تیحدم ردعوف رم نجرلا (یوتسا شرملا لع نجرلا) ردتر اشا هبهع رک |
 یوتسا زرد مک ردزاګ ندعاناطاس و تلم شرع یوسا نحرا وه یر دهن

 | هک ردناجر لوا یتسمب هنتبلا رب رسا ىلع دعش !ناو کاله یارب مسلا ىلف نالف
 كث رار طح ه4>و هللا مرک لع ترضص> تما ءااع يلو یلوتساو شرعلا تلم

 لوهح ريغ ءاوتسالا رر روت ا کت ردرل-شْعا رو لو 9 بهم هدلګ و لوقو

 ۱ ناک * ه ال û ۵8 كن هاع ۳ وسأاو بڃجاو هنأعالاو لوستعم ريغ فب لاو ۱

 | تاو- با ناسه) ناکاع ريش ل ناكا قاخ لسبق ناکام یلسع وهف ناکعالو ۱



 یر ط هنوک رز و ررونک تدا ااا یاردا دید كرایدنک هک ن دراو

 هل هطحاو یداشر ارون رب را و و بواوا ى دع هرلئاوا التم ہرے

 ۱ ز ر وا و لو

 ه ارد زرع سو هيلع هللا ناص ریمغپ نک
 < راد هکن تمیاتعو رکم ن زار شاف ازرس نا

 ( موجرا راطیش معا راورھر * موج ییاتصا کرب مغر تفک ٭ یوذثم
 ما لا هيلع لاقاک) یدید رد, یک مو مایضا م : یرلدرمصح مالساا هيلع ریمغب |

 ون مقتسم طارصو هرلناوا هرهر (میردتها مدت وا م باب موجلاک یاصا

 یراللوا نج ناطیشو نیا ناطیش سو ردموجر هزاطیش و ردو هرلذلق كولس

 ندرلنو نارا یک و تیادهنوسوک لو هرلذلوا ی هرو تال اسو لر درطو مجر

 نس رواوب لوصو هدوصتمو نفرولوا ىد تھ ۽ كابا ادتقا هسنس قره

 (رونخرچباتفآز ۳ کوک e مشچنآ ی دب رک اریسکر ه ¥ یوم «

 رون ل ندخانتفآ كخرح هسع ؟ لوا ک یدلوا نوفو مچ لوار کا هيد سوکر را

 لسو هيلع لاد هللا یلص م مر ۲۱ تببح ترماو> دار ندناتفآ ك رح یدب "وط

 ناتدآ لوا كسکره ردقوب یدادعتسا کالا هدافتماروت ندا كسکر ه هکر واوا

 هراتسیک چ یوم ۴# یدیلوا یقایلو تفاط هللا هدافتعارون ندوب كلف
 تجاح نج هراتس لسیاذ وا (لیلدوا دیشروخ زور, ید ی لیلذیا یسشجاح

 سکر ھه رک( یی ءا یدیاوا لسیاد هنرون ل دیشرو>و هرانسوا هک یدرواوا مژالو
 هعاوا لیاد هرزوآ دشرو> رون هراس یدیلوا دود وقت ءلاروت ندده سا :

 هدناج تقیقحدیش روخ یخد ۱طعو ًافرعو مماشمنالوایک موج و یدرااف تجاح

 ۰ قوراو درک دن وک ی 1 4 یو2۰ % یدزلوا دش هو یدررایف و

 هر هع رک تیا نالوا هدم>و هد و هدفهک "روس (یلا یوبللو مدو مبل نه

 رشبانا) هرلد نسدا یکم هدنس دارید ( کشم زىنا ا اجال زدی راشا

 (دحاو هلا مکهلااعا) قخالیبس اوکل- و دیحوتلاو یجولارون اودنهیا(یلا سوب )

 ناعالایلعتاشاب ( اويس ) دوجوااهل كل رشال رددحاو هلا رکهلا ةة

 لقنتلاب (هورفهتساو)لطابلا یا فار ا رغ زف (هیاار) هجوتلاقناشالاو ةيکسلاو

 مهلاهج طرف نه ( نکس شلللب وو )ةي دلا تاعصلا نع درحاو تایهلانع

 رربد ماطظع یایلواو مالساا هيلع انا نالوا قیف> هامدن وک مام تد دع

 1 هدر هک هزلسدلوا هرن رز حجم یک هاسو تاتو عیط هر یبک لاخ قوراو كلاس

 یزد ۳ یورو نکلزدیفم لء بط لوو تقصم هلح رم دن نوص یک زس



 هللا لوا یا اتو یدج ا یبا( شرالو تاوعا ز اف دا ۱ ردتراشا

 یراک + ( السهر ةا اا لدا ) رد ضرالاو ثاواع رھ اغ و عدبم هک ردنوما
 ماااو هللا و يج تالاسر هرلاوب رد, لسر +هاظدیایلواو مالا مهیاعايبنا

 ۱ هک هک المهلب وا ( عاب رو ثالثو شم ةا یلوا ) رار دبا عاتب هلاص یاب وو

 ۱ تود كناسنا لوفعالد۰ ردا ص رادان ردردردردو رحوارح وا راک ارم کیا

 حا نح ررب رب یره ه رکوو هبلارخو هبههوتوفو لرش «س>و انج هب رطنو هيل

 یاد زب ) مهفاف ردرزوا لاونءوب یراح نج د كەكە ردود سەر اث
 یکتفر مهب)تو ولە یش یکیداید ھهل هللا لوارلبا هداب ز )» سلام

 ب وديا ت تارق لاح 6ه:اح را صد و هلوا ت >اییصو تا د یا

 یتراشا كن رمق هرل لش یل ارل او دو هب هل جوب ش؛دردنروص نس>دارم
 تس ن٥ ردزدا هیاسرشا عرج هللا ( هبا (ربدق لک ید هللا نا )ر دراو

 هک! هر ره هرزوا یره" ره ندرادا و ندرول رچوا رچوا ردرود ر درود
 راک دن وا دخ ترمع> هذاعوب یدشاوا مط اسو عمال ق-> عامش لوا

 بائچ هکنوح 46 ر رد بوروب تراسشا هدر دقه لا وٽس زا عاا هرس هلن سدو

 ر دراو جاسیتحا هل هننداهش كنا و هک العاب ردیفاک ه لج یی داهش كترع

 ایلنا سر دلکد رداق هحهد نئداهس كح سک ره هکر روم ناوج س

 | نره ہک داو دهابش ید اجو هک: الءهو كاظد یایاواو مال اا هراع

 ل ۱ یاهرب وه 1 یو FX راهدا هصاع:ساو هدافتسا ندرلنا یرادعم ی داد :سآ

 كاسنا ردهتوافتم هکنال.دهجا ( نایع ردنآناش تسفرف یس کا * نایسنالو هد

 تو هدننسام یدآ لوفع ردراو قرفقر> هدتدنام را هک ی ۲ یرارپ لود

 ى و لفعاا لماک ی وه. یبیکو ۵ OE ر ا ریطع

 سپ 3 یو # مه :ه>ا و یکی الا هو اده لاس و ردالكا نده جو

 | نیرق منت ره سد (دوب EHA ا تام نآ * PAPE رهن رف

 | هر ؟ نالوایلعا هکنالم نالوا یلدا هلوا ید ام كنا هک رواوا تال ء لوا هددب و كبل

 ۱ ردراوتبسانم اعون هدنرلذبام هکر واوان رفوراب هرادسوآ نالوایندا نالوایداو

X%هراب دش ۵ مشار اروارنخا * تفاتنربا ردوخ هکنوچ شعا مشچ 4 یو  (FEN۱  

 لو ءاکنآات یداوا ع اکا ب بک و کیدءروتک تقاط هأتفآ هکنوح یکجا

 ندادخ ترمضح راناقهره) یندرونا "هددورلنوا ةرمصبلا فرعط داره یدلوب

 بویلوارداق هب هضاعفتسا ندمال-سلا مهیلعایبنا حاوراو ندهکتالمو هبهرانتسسا
 ۱ بورابق هدافتسا ندم ظءیا وا نالوا شا دون ه)اعیا a اکردب نالوا مدنام ىو

 . ندرللاع نالواند Else نیز مو قا هجن اوو ضزالا حث اص ءا علا
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 اک malame © و تی ee . تست مى مس سم سس یو

 راباعطفی دیما نهرونک تفاط هاتو زون كماتفا شافخوا هک یی ک سافر لوش ۱

 ( ناما ر ارد ثرفوخ رک هوا * نادراب ےھاموج ار كالم س 4 یو %

 نامسآ لد راب نيلج e دن داهش مه ییهک.ثالم هد دا وا كم وام دم دمو سد

 رو رولوا قح باذج دارم نددرشروخ لب یکدا هولج نوحادیخروخ ۰ رزوا

 ی” ت سم و نالوا دار ار زرل وا بسام قلوا ف رظ هدیشروخ ناوعآ

 هکنالم نالوارک هولج نالوا یلوا ر واوا مسهوم یکلیا صیصخ هنایساو ناک
 یی هک-د الم سی هکر وا وا ك٤د هل و یاس ریدسقت بوس وا قرظ

 ه واج ن وجا دیش ر وخ یرانا هر زوا ن ٤٣| لب ني« و راب هلعرب هدا هش

 ملعت هقلخ العفو الوفزب رردبا تدا هش هلکتیا اقلاو ماسهلا هب ولق رلنا لیرک

 هدرولوآیدوجو كنار شا عج دا ممن دنا “ار ارکارولوا كعد زرلبا تداهش ءاک ةا

 كنادوجوم عیج یتعم هدزوا رب هم و ر واوا راج ید یا را فرظ « دش ر وخ

 هل. زب یب هکنالم نوما یبقح دشروخ نالوا رک هواج هرزوا یدوجو ناد
 یدو و كنايشا 0 دا و انوب و رواوا كعد لی نیو را هرکلدا نداهغ کا ۱

 هنروهط كنت افصو ءاسعسا كنا هکلب نلک م زال قلوا قرظ هتفیقخ دیشروخ

 هللا سدف ریکا محشترضح هدصوصف شن کت رواک مزالقلوار هظم هتسالجتو
 یالکنال وا بسام هارون و ردراشایا | اتراشا هنانععون هد هیسا ردا صفر , رها هرم 1

 ر د شملوا روک ذم الیصمت 0 دل لوا « در رس نالوا EE صوص سفن

 ۳ وات ناهي ر هویلح نوح @ متف اب یاس آزاما ضط نیک 4 یوسه * |

 یداردا:هرزوا راق یا که فیلخ قدل و ندباتفارب 2 ییایضو هکر ید هل وب کال هره |

 لوازب یرونواسطنالوا هدزرفنآذوب هکز ید هل وب هلا هیئوکلم نابل کالهره نع
 قدلا تردقو توقو قدلیف هرات سا A43 ندناو قداوب ندیفیفح ديرو

 لوعع نالوا فیعط دز یکی یب دلی روهظ هرزوا اناعر یر هفیلخ را هاشداب

 درب دلدانا وبا عج لذت ماهلاواقلا لیبسربهرلناو قد لو اره اط هاظویدلبف ع واط هرزوا بواقو

 iS ل کد اکد رادتالم ره 9 ردب کان هزور هساب ون هەن وج % یوم %

 ثال» ره یک ام شلوا ل-ءاک ردبدوسخاب و یک هامکالنوک چوااب ی یآ یکی
 ییسضب و لکا ندناینضعب و لء اک یسضهبرتوطردسقو رونو لاک ةد یل ع

 ٹیح نم ی دیس وب یا ند نس طل یسضعب و روئآندنآ یمضءب وینارو
 اونا خد كلرلناهسسناراو یعاون اه كااسساا لصحم ردفرمشا ند هلجهترما

 هک الم یاییئاو هکف الم یایلواو ذکت الع صاوخو هک الم ¥ نموهو تاک ام همای ردراو

 3 ئوش e ردررفم یرلتواهت نیاز یی ها لا ثیحن نم ردراو هک الم ھه لسرو

 هرطاف î EE :(عاشنآ ارت م بارع * عابدوا# لر ج دهجاز



 46 ۶۸ و

 نمالا برال هنا * مولعلا لسهاو كاللاو هللا د هش 4 یولثم ۶# کزرروب ۱
 | نیا (وجالاهلاالهنا هلا دهش) ردو لوا رد هدنارعلا "روس ەق, زک تاو (مودب

 ۱ هنف وام یدلنا نیت ید دجو تارع بانج ید اهبلع لب الدلا ب صن هتناد>و

 | ها لعراضمب و هنسانعم هل مک> ین د هش راضءب هلرسع | بصن نیهارب و لب الد هجا

 | یا نالق هک هسفنادهشیراترمضح هنعهللا یطر سابع ن او را ثلا هنسانعم
 [ (هنا)هکیدلیامالعاا واجب ومک>اب ویدلباتداهش هللالوا نعب راشهروبب قالا |

 | رداکد تعابطا قصسعو تدابع يا زس دوبعمرب چ ( لاال ) هللا لوا ام

 | هفح تیئادحو رردناتداهش هکنالعیحدو ( کن الااو ) ردهالا لوا الا (وهالا )

 | تداهش بنارلا بسحت یخد یرلرحاص معو ( لا اواواو) رارقالاو ف اتصالا
 لدعال اچ یا ( طسقاب اسعاق) اهیلع جا الاو ناعالاب هقح تیئادحو زردیا
 اسغاق هجرب دقت وب دقاق کاو هدادعت-ا بسد هق> قح یذ لک ءاطعاب همکح ی

 | , دقلوا لاح ندلملا اواوا رواوا عفاو لاح ن دهالا ةظفل نالوا ىلعاف كندهش
 | دیک ات یسلوا رارکت والا هلال ردزپاج هدسفلوا بوصنم هرزوا تیحدمو ردزراج
 | رهف ىذلازب لا ( مکار زعلا ) ر دنوجما دی هاثعا دمو دسیحوت هنادا

 تب *ییحم هبقیلیام هبط# و یش لک هتمکح رب دب یذلا میکطاو هقلخ نم ءاشب نم

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
 | نءالاردقوبدیسو كالام ر برالهکرد وب ناش اقیفح هلا رار دبا تداهشبنارلا را بك مولع لهآ خد مواعلا لها و هکنالمیخد كالا و رلبا تداهش هللا هاد هش
 نوح 4 یوم $ زدل الو یاب و لاوز یو ماد مودب هک هللا لوش کز

 نرضح هدنداه# ان هلوا مگ »اله هر و تادهاش هتنادح و یدنک یراتر- لاسعت نح مگنوچ ( شم یهاوکدنادوشت * ال .دوب هک تح داد یهاوک |

/ 
۱ 

۱ 
 ۱ بارخ و راد نالوا بارخ هلروص> و روت كيا هکارب ز ) تارخ یا هادو |

 |"تاذ یدنک كنادخ بانج نالوا قبقح بافآ یو نم هروتکت قاط ردد نالوا |

 ع ورش هاب نکیدا 4 تاعو بس هک ررتشا هد دا ه2تاکلم هلوا لزم هود

 محس> داشرب * باّوآ روضحو عاشمش هکناو یو ا رروب بودا

 | سکه ندنسلج كناو ندا مهفنهذلا فيعضره یآداهش ینیدایق هننوعب

 هدعب ةرونک تفاسط اک دفع لومءات یدلیق تلاسر عليو تداهش یاداو

 نالوا هدنالکش رشد لاء ق = نوعا رلذیلوا رداق هکلبا مولع ",دافتسا نادهکالم

 م واڪ ا لد رلتا ردسکرکا ۳ یدلبا را هب هکبالم یدنداهش ید یا۳ اواوا



 نالوا مدا لا4 زد داها-ش هثنا لوا ) کد و ینیدیه-ش ) ندرلتیشعیچ |

 دهاد اک ایزو هاو شد وررد»ا تداغک هشنوکا ردرشروخدو س)!تب "ییعمهلاحره

 هلاو ادم * یدیا رد هللا هلای مظعا )رها د ھا ثلا مظعار دش ه*یشیایسلوا

 6 1 ی 0 2

 هیلع ین ترت طح هج رک | زود وب ر دکر قاواروئسه باو بیغ مکنوجحدب زیایدتا

 رارم ءاز سو قوا شوم اخ با هغد کما وناھد سر ردشاواعقاو هد ووا لاح مالساا

 یجد هرلذراع تدا ةزارو رارمها :اشفاونالوا ترم زر ھ نکیلردکب قایق یت ہل

 هرو ا نیس یر ارماویداع اح و زەب ر و ۳۹ ۳ ییادخ تاعا کات رواوآهب هد وب

 یک و س زارا دا و تسدردار یا 54 یو . لا هيلة راه ظا

 ظح نیکلدال ةن ندا ع یکایدو توط رب رو رودس کلا ساد رف یا (نداع

 نادغءلوا لغت 4 الاقو لب لعوب ید رانا ادب قدا( لاد یا د> او ها ار زتبا

 های راه ظاوادب كيلا ء5 یاد نداعاو ردیلوا اوب هااحءقوذ

 ندناس تولو ' لا وذ ENR مادو قوا مهار قذف هنو ل دع یکتا

 هللا لص یا لاق ) یددابق هیت رل وا نداړع بلاط 4ڈ ٤ >وب و یداوا تغارف

 هاشم نواق ی هقذش ها مکح نه مکحو هللارارمما نمرس نطاباا ع )سو هيلع

 ارت روح دوو 6 یوم ربذص)! عمال ىف ۰ اذک یلعءاور هداسبعنم

 زار اشا بع رک یا نالوا هدعاعفا روس ( هلادهاشلا مظعا*یتیاهءاوک شد
 نوکر شد رة موق هک رد و یلوز برس كد هع رک ت باو هداه رکا * ا

 یفصویرکذ لد 2 رر د یزاصاو یدوهد- جا هک راد د همال لا هيلع ربمغب

 تا و ترع اغ هد صوص > ون رد ل شد زدوو هد لا

 ردربک "یه ( هداهم رکا "یشيا ( هرل و دا ید( لفر) هکردایا لارا یدع را ۴

 ندشنهج تداهش ةدا هشربکا ( هللا ) هک هرانوبید ( لق ) دا هشا ٹیح

 راوناو یتادوترپ هن ده اتش هنفاطم دوحوو هند ادحو كرز ع باج سد ردن رمخ

 مالسلا م هيلع ابنا ندم الكوب سب * تساک باتفاک تفاب ناوتباتفاب * ردا فص

 هکر ررو+ یروا ندءفد یا !اعحاقلوا یریظندفح داش كن اِ طظع یا اواو

 نالاع هال مهوآ دخ مه * × ناب ردد-ش نارق رة نو> موك : ی 1 یوم $

 یینعنالکم زال ندنلوف نگهزاراداوتع دز دار یا نالوا مد ٥ء یس هک یت دق وب

 مرلءا لقث یدل را رم او مراد وس مرگ رطورک ند زو س یلاقوب نیا ردو ګا

 هکنالم مهو یلاءآ یاد-خ مه یدلوا نب رق هدآرف ترضحو «دناب مگنوج

 قد رئداهش مرب زردا ت داهش هتدنادحو لئع یانگ دو ن ممااولوا

 ا هکد الم تررع باج و دشت مش صاار زرذ_لکد یرسغ نادا-هش

 لحن ییهسع رک تیآ نوتضع مکتت زاد ما ن رد هننداهش یدنک نداتهش

 %4 ل 3 % Ar ¥ 4 یورفنا ¥
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 | رولوا كل ءدبّیغب سیثلم ناسا مراد وا سابا هدییسلاب ( باب نوتموف
 رردوب نودا دارا هلن: هوو لاه یرل-ب وب نوا مود یا-:ههو سد

 (یرمرشوادوب تايغر هک ات * وا شادن وک هاش حد مەك وک 1 یون «

 مرشدن تغ .كهاشهک هسوک لوا ه دن نح ده كهاشهدنکو ام اشک هو کوا الام

 * تکلعر یک رک یراددءلق 4 یونس « هلو اھا ندناهناجاعو هلواور

 ندنراک كتك ۰ هکر ادز درب الهه رخآ لام (تیطلس هاو نانطاسزازود
 نابم“ دزا ارهاق :دزاد ساب 1 یوم ¥ هلوارود , ندٌنطاس اسو نکناطاس

 تارک یب یی ه عاق هتوط طفح ین ەعلق ندرا- سد (نا ارکی یی لاع دشورفن هعاد #

 نی اس ویمه #* اھ کروا درا + یوثع % هان اصهلام نانابی و

 هدلاح ید داوا باغ ندهاشدا شاک ۲ ةدراد ه-هاذ لوا (افودراد هکنوا

 راد ه-.ءاقوا یک هک نالوا مطاح هدخاب اب هاش داپ ررید هر لک دکو هرادن رداهر ا

 e * نار ۱ ء دزادوبهب ۳1 هش شاپ یوم 3 هبوط هک ینافو

 , ندرایرمغ هد تم اهتساو هدتمدخ راد هعاقوا هد اتق كهاشداپ A E EY ناو

 + یوم % ردرأ ي دبا راثن ناجو رار طاح هدتمدخ كعاشداب هک ردرمهد

 ہد سد دار دص ناز یرمطاح ردنا هک هب * راک ظاح هرذ من تییغب سا

 ددرد ندنرارهدص كرر اک ظفح نالوا ہدقار طاح كاا ظفح یراک ۾ رد ےن

 Re هدنتعاط هنام اغو قلعف لاما هل صا كلا نکا لکدربءاح ادا

 لوا توت ناسحاو ه-ءطع هجن بوروک نااچو ندراناوا هدزوضح كلا

 بواک هرکصادتوبت سهع Ek ةع هللا یار دوعسنا مکت رداضقاو

 بودا دو یناعا كرلالبق ناعاهنابناغ هاو دلو هللا یلص مرک | لوس ر تربح

 یاعا كراتاوا مطاح هن ساو كرلنروک یلسو هیلع هللا ی ص مرکا لوسر ترمض>

 ( بیغلاب نون ) موحرع هدازحش یواضر "یشح میکتنردشلبا حجرت : هرزوا

 | هدننیفص كف رشلوق یکیدلیالقث ند دوعسعنا كن وا ضب هدنس هع رک ترآ
 ا | نا لاق مالدا هیلع هوا لوسر باعا ناعا هنعهلایضر دومسنیا نعرک ذاکرید
 1" ج الهلاد رب رک ذ اک مهاک نماامهرغ هلاالىذلاو هر ناب ناکدجش ما

 ۱ زمآ آن بجا ل اب تان ا نم هدها_ ثا1 مال سلا ةيلع هروضح هناعاو نهآنم

 e نع ناعان ۴ لضفاوا راسبتعا دشاهناعاف تارا: ند اشد ها ثب لو

 (دشدودرم نایعردلا ل رمدمب ٭ ددو ن نونکناءاو تعاط د یو %

 دود مناع هد قو نايع هرکصتدئوم یداوا حود#و دوی دع ناعاو تعاط

 یباغو بیغ هکد < 1 یوم $ رداکدلو- ہم سأبناس ءا نوا یدلو ۱

 د ان ز هث مال هی ین ترض> (ب شوماخباودت رب ناد ناهد سپ * هب سۈي ور

 هک یدحا 3
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 تئنو هثرخآ هک ردلماو هجن هرکصندفدلوا ادب وه ترخآ لاوجاو ادب هی ۱

 هشوب ردشوخ نکیا هدبیغ ملا ناعا هند ءلروتک ن اعا هئلاوحا راسو هفهجو |
 تودبا لگ هلیس انعم رار سالا روبق رارحالا رودص ف راع یدعا زلوا نایعلا دعب
 * دنرنتک یر تلط نی ردات 46 یونثم ٭ هدا زارسحا ندزار یاشفا

 تور ره راهیشود یر هداید تاطو قلخ ۷ دنروآ یم ئناجور یسک ره

 یتدم یون # راهروتکزو هنبناج یکیدلبا داقتعا كابلقو یکیدلبا یرحت
 راک هک هلوا تدمر (اهرادرب دروآ دزدار هه ٭ اهراک داب سوکعم |

 هب ورخا تدم بودیک اندوب عب هرونک هزاراد یب هئع دزد الث. هلوا سوکعم |
 ییدلبا نظ هسٍوآ قوجو هلواسوکعم یزنکا كزراکنالوا هدایند هدک دلک هروهظ

 شاوا تداع كمروتک هراد یدزد یشاب وص هداند الثم هلو ییسسکع كشش |

 رروتک هرادیب یشابوص هک رواوا دزد ضب هدق دلوا ترخآ یدشلو ترهشو

 دوخاب و هلبا تمهن درع یهاک یر الث» هک رولوا هلهجووب یسانس فشک كنو |
 هراد یا لسم ضرف قحرغب و هسانا ذخا هدانند یش اب وص هل ضرغ |

 سکعریرما كترخآ س رایا هل وااکا ید لوا هدنرخآ هسایا باص بوروتک |
 دامو رولوا لا هسنسلوا سکعرب ترخآ راک درع عرصموب ورولوا شلوا |
 رامشا یکعد نسرروک یی واغم كب وافم یره یک كک.دروک بلاغ رکا هدایئد |

 (یتدم دا دوخ هدنب ".دنب# قمه یلاعو ناطلسسب هک ات € یوم ۴# رولیف
 قوجو ناطاس قوج دوخا و نابطاس نالوا تمه یلاع هدانز هدا-تدو مات
 تمهیلاع هجن هدایندوب ینعم حطوت هاکیسهدن كنسهدن یدنک تدمر, واتحه

 لوا ناطلس لواو رواوالاع یس هبت رم هللاد:ع كنهدنب لوا هلواترخآ مکنوج

 رانهدو راکلهدن هدترخآ هنلوا یس هدنن یدنک هدانند سپ رولاق یلفس هدنوک
 هللالاق اذ-ھلو هلسیفاطعا اکا نئانسح ضب دوخا و هلوا یعیفش كلا کات رولیق

 دیابیغردیدش 46 یوم ۴# نوبسحاولوکی لاسهلانم مهلادبلب ) یلاعت
 بوح هدنیغ تال مدن وتمدخ .) شوخدابعتتتسا رددب | بیغطفح * شا وبوخ

 هدنروضح هدنب رب كىش دنا رولک شوخ هدداعتسا یظفح كرف رولکلزوکو

 ارز ردنیطاو بوخ ندکلهدش نالوا هدنروضح كابا تالدن هدا نکنالکد |
 نا مکن ردشوخو لوا كجا ظفحیپیغ هدفلوا تمدخ بلاطو .دقلیق تدابع |
 مالسسلا هيلع لاق )رلشمروم هکر وشواتیاور ندرت رطح هنءهللایمر دوس |

 نیذلاو )مالسلاهیاع أرق مث بيغب ناما نم لضفااناعا دحانمآامو هریغهلالیذلاو |

۱ 
۱ 

۱ 
1 
1 

۱ 

۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ ۱ 

۱ 
1 

۱ 

 [ کت
۱ 
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 | لوا هدایاد ناسطاس لوا رواوا زا هدنب همت هدندب تحت كناو رولوا ران ا طاس
 رلبا هب كن نداعس ت aa تع اطا ول لواو رولیق رظن هلءراع> هنود



 02 st ساو هکیدراردبا ادن انایحا هنعهللایصر 9 ٌذاعم هک ردراو

 | وسر و هاي انعاانا هللا لوسراب اولاقف ها لوسریلا اونأف ذعاس نموناولات لالباب و
 | ندنوب (هلوسرو هللابک لجر هاف اذاعاوعد مالساا هيلع لاق اذکه ذاصءالوش و
 ۱ اتءوم تکصا یخدالد زو ردئوعد هدناج قیقخ ناما نالوا هام یخد ۱

 اع یسمالع كنيفيعح ناماو نایع ناعاو ردیراشا هب قیقح ناعا ناعا یکیدد |

 | ثمد مشهسرب وربخ یبحاص ند هبت رهو رکا ردقایف هدهاشم قیاقح نالوا هدبیغ |
 تك ه,هاا مکحو ردعیارمشلا تاظدل قناقطا ترهظول ارز رولک مزال قاوا لطا ۱

 | هدیز مالسلا هيلع ربمغب ترعض> سپ ردطوب رم هرهاظعو عب ارش یروهظ |

 | ه-نب رافدروی حدم یپغلاب ناعا بودبا رما هرتسو مک یترارسا كنبقيقح ناعا |
 | یخدهلب را :هکو زب علا هرم هللا سدق راک دنوادسخ نرضح ممکتن ردوبببس |
 ارناهسآمفاکش نوچ 46 یوئثم # هک ررروب بودا بیغرت هرانتسا یرارساوب |

 ۱ هب هد رک تیآ نالوا هذکلم ءروس (روطف اهیف یرتله موکب نوج * روهظرد |
 | ها هفلابم (روغلا) هبايشا عيج ردملاغ هلا لوا (ریزعلا وهو) ردویلوا ردتراشا

 | (تاوعس عبس قلخ) هکر وفغو زب زرع هلی وا (یذلا) هرانلوا بات رد ی دبا ترخه |
 | لعلا تعیاط ده اطعیا هناوعم حبس ردنفص (اقابطر) یدلبا قلخ یس تاواتس |

 هزاوع" حبس ید هلجج ردپ ردصم كنوذع لعف دوخا اهتءصخاذا رد لعثلاب

 | ردیرخا تفص ( توافثنه نج را قاخیفیرتام) اقابط ER رولواتفص
 | نهتلخو نهنأشل E عضو هنضو»ربعع نجرلا قاخو هتاوم“ عبس |

 هيلع یلاعن هللا لص مرکا لوسر ترمضح باطتو هلوا e "دل دوخاو |
 | نالوا لفاغیا نسنمروک ییسهب هلوا زدسوک نالوا طاص هیاطخا و ردهلسو |

 یشرپ ندتسانم مدعو فالتخا ەد (توافت نم ) هد قوا كناجر هو ۱

 تودنا هدهاشسم ةن اعلا قح هل ادر هناوع» یکربصب (رصیلا عجراف) نسنعروک ۳

 | قوقش نسم رروک نس (رواعف نم یرتله) نسهلوا صالخ ندهباشو ههبش |
 | هرکصندنا (نیترک یصبلا مجرام) نس روک هکر دعولعم * شرب ندعودصو |

 | هدرانوب روک لسیف عوجر هناواعم قاخ ةرک دعب ةرکو ةعجر دعب ةعجر یک مصب
 ۱ و لو اکس لرتسب (اساخ مصبلا كيلا بلقع) نسمرروک لذبخو بيع |
 ةعجارلا شک و هدواعلا لوطنم لیلکیا (مس> وهو)رلباعوجر هدلاح یتیدلوا |

 رارروپندخاسا تزع بانج نم زعلاهرمس هللاسدق راک دنوادخ ترضخب تد* :*ییعم

 | نوع و ماط یزاک کز وهظرد ر "ام مد ەرابهزاب و مارا م 5i < مناکش نوج ۱

 روط اهیف یر لھ مررد هح هرکصذ دو دلوا هراپهراپ و قش نامسآ س ! ع وکب ۱

 ۱ رارسا هک ردوب مالک لص حام مررد هجا وید نس:مرروکز زوطف هلبارطن هنامسآ



 بدر هدام 1 اد رال ردو ل: 5 یدارب ا هد رمت و ا ناب

O SEE 

 هدنآرق دو ےگ A هک و لاح یردلبا با د قار مارا e لع ردقوب

 لعع و حر ظا هر اتکوب ر رلثلوا بات رح ر کآ هک ردوب هتک: رلر دنا هرزوا ناعوبب ر

 عوطس تباغو ین اهر حوضو لاک كءالکوب هسرواوا قج هلسبف رظن هلرب لس
 ود هه.شولش هنساوا یھ! یوو یوب ہر بواوا قاکو داش هرلنا لیالد

 "ل صوملا ها ال دلا وهو ردن رخ توودح ءا دّمه رد رد.صم یذه ) یده 1

 ته نوا راندیااقنا (نیفتمال) هبواطع رد هلص و« تاالد باتکوب عد ةيغبلایلا

 ةب وقعلا هکسیاع هسفن يب نم ةعب مشلاق ةياقوااو ذباقو قبو ردلعاف مما

 ك هاب ام مهتع باغاع نوق د صب یا (بیغلا نونهوب) هکر لیعتم هلل وا (نردلا)

 هرلیش نالوا باغ ندنرلبدنک رلهدیا قیدصت عب مسو هيلع نلاعت هللالص ىلا

 رد هئسانعم باغ بغ ها یدرب وریخ هت لسو هباع یلاعت هللا یک دی ترہطح

 یفاشاما ناعالاف لیخادب سدا لمعلاو نانطاب قیدصتو ناسالاب رارفا ناع الا

 هدهصوص تاقوا خد (ةولصلا نویی و)راشع د ردطرش هلاک ناما خد لع
 كش زمكیدلیا اطعا مب و (نوتفن مه اقزراغو) را هليا ادا نهض ورةء ةولص

 یا دخ نل اهرمس هللا سدق انالوه ترض> تب عمرا دبا ق دصن ندنسص»#ب

 هتدسایحاو ارفف ندنناسآ مالا ةيلع ریجغس ترمضح دوخان و ندش ابا ىلاعت

 نونو ) هکر اررو بودبا مالعا ییسیاوبعم ایلوالاو ادنالا دنع كیغلاب ناما

 ندنا مس نازهزب ردکرک ارم دیابیم قلدصت هلاو>ا نالوا هد بغ (بیغااب
 هلاوحا نالوا هدنرخآ هکشسهرعب هبشناج توخآ كنابند یتافنزور مدلغب یرتوا
 یکیا ناما ارب ز هللا قیفحم ناسعااب و هلا ییدتیلقت ناعااب راهدبا قیدسصت لابا

 شک یر و لالدشما یر ردعسق یکیا جد قیقحو قیفحاب و یدیلقناب ردوسق

 ردقفاو رمغاب و ه-یغ لع ردففاوا یس رو ره ندفشک لهاو لالدتسا لدا س

 لاح ك رلبحاض ه ول را نیسعیلا ع نالوا یفاو رم سد

 هغ لعاماو ردیفدصام كشدح ( كار هنافهارت نکن مل ناو هارت كناک هلادبعتنا

 هست رهو و رار د نیا نیع هی هست محو هکر دب>اص ینیع ناعاان نالوا فقاو

 مکعع وهو) ردرااک د لاخ ندهدهاشه هدشرهو هدلاحره قح بانج یلاعكالها

 (ناک ثبح همم هللانا ممد ناءرملا ناعا لضفا) بوایف هنیاعم نر رس (متنکایا

 یرلبحاص كنه مو زرد نیمیلاق> ه بن وب هک ردیبحاص قبح ناعا دوخابو
 ۱ تیآ ۵ دن صو و رد راٹامق قاطع یانف یت رلبدنک بودا تافصو تاذ هد هاشم

 هلیلالدتسا ناعا ههالایا (اونآ اونا نذلا اهیاا) ردراو تراشا ید هد هع رک

 نراذا یجدهدش دحو زدنایعااب ناعا هک دنا ناعا هل یقیف> ناعا راندناناسعا



 راح كان نالوا باغ مکنوج یدلوا ,Ê مظع هد 2 س یو هشادناو

 ق رو ز یاعسرک 4 یوم ٩۴ یدنک نلایخو نط كنا یدلک هنانعو یدلوا
 شازوا هد بلا شقا هدب ران ( تا د اا ی را نيز مه * تسيل هدب راب

 ۱ مهو هداب زرلهدروب هکر دلوا قیساسم هنلبفام كد وب رد هثسانعم شاوا هدا ز رو

 || یرحوب مت هلوا هدیشوپ بولطءو دوصم لوا هکردزناج «دنفو لوا ناکو
 | توق ه-لغد وهم بف هکر ولوا مولعم ندنو رد» رتوا ندکمروک ی هک

 ببات مکنوج رد مزاتسم ینایخ لاوژ هّتسلا دوصق روطحو ردیضاقم یلایخ

 توز هدشس هس کالا بحاص لوا لایخ كم الساا هیلع نايا نالوا

 تحاص لوا لاسیخ ۍدلوا راح م السلا هيلع ناي“ لوا نوچ یدنا یوقو

 ىلا يخ هتنبلا دوصقم تبغ ارز ی دتا روهظ لاح تقیفحو ی دنک ندلابخ
 هک ردینارو یاعس رک ا الغم ی لا عهد هتنبلا دوصع روصضحو مراته

 ینارون یاع» ها هک ر داکد زسا ووشو زمسنابن هرمن نیمز مهردلکد زسشغاب

 ناعسآناراب و یتاع“آ نارابنیءز یامنووشنردیضتقم یکمروت ینالط نیءزو یثغا
 | یلاسیخ باج  دوصتم بدیق ردلا-2» تس و سد ردءراتسم يهز یاعووشن

 دبابیبیغلاب نونموب 4یونثم ل هنساوا مرلتسم یلاسیخعفد لدوصقم روضحو
 هکر رروب هکر دنراشا هنلوا كنءهرقن "هروس ( ارس یناف نزور متساب ناز * ارم
 یاهتنماماردرلشمر و ندم قوج هبهطع« قورح ن رمسةم ( باتکلا تالذما )

 ندنیفهم (نآرقلا یهو هنلارأتسا هللارارسسا نمرس یهو) هکر دوب یرلمالک

 هکر دئراغا هعح تاذ فاا ردنراشا هدوحورپ قورحر ره هکر رروب یس!

 هيلع لارج« دعرمش ناسا هکر دنراش اهلا هف لغع مالو رددوجو عیجج لوا

 ۱ هرخآ دوحو بودبا هضافتسا هدلوا دوجو هکر ددوجو طسواو ژرید هعالساا

 | هنارو هلکنادوجو "رادو رد دوجو رخآ ردنراشا هد دوجو ( م ) ردبا هضافا

 ۱ هلل وب ممسق رب دقت هرزوا رده یییدلوا اهب مس قورحو س رد-شلوا مات

 | یتاضوبذ هکنوه#> لاعف لفعو ردیلوا كنادوجوم عج هکنوه*> هلا هکر ولوا

 | لمکمو لک او تافصو تاذرهطم هکنوه*> د د وجوو ردلوا هطساو هلاصبا
 لسیجالاو ةيروتلایف دوعواا باتکلا كلذ یا (باتکلا كالذ) ردنادوجوم عيج

 تراغااکاردنارق نالوا دوعوما ردناروتو لحنا یهیلاراشم كنتلذ هجربدةتوب
 باتکلا تالذیا مالک ریدقت هلواتراشا هتک نالوا مولعم هدهالالع دوخاب و هلوا
 / .رثک هوو هد بر ريغ لها ةلزملا بكى دوعولا قباسلا مف مولعلا

 ۱ | لا كش ا تا ) تفرب وا لاح یو دوو * و



 سست

 | دك دلک هروهظ تقیقح ةر رواوا كسعد ی دزلاق اجزو فوخ الصا هساوا |
 | هنغيد ااف ههنشو كشو اعزو فوخ الصا هدقدلوا لصاح نيقت لاک کاو |

 | قال بوخربهتفیدلوا نان د ههبشو كش هک دک هروهظ تقبقح هبنرمو |
 تسنایاس رک * اف كب درب وم وج بارب 4 یوم « رررود بودبآ طسد

 ناییلس رک یهام مزب هکیدایا نظرب هدنرانک مرا ناو الثم (امرک یهام ۱
 هرکصتدک دنک ندا ماخ م السلا هيلع نايس تربضح نعد ر دمالساا هيلع |

 یتا تکیرب نک راوآ قلاب دقمربا « دنلکش یعتلا راقفرب بوشوذ ن دتطاس | ۱
 دکیدلبا نظ یک یکیدروک ہ د-اکش لوا یدنا شلو شهروک « دالاح یتنطلس ۱
 هن یدک بوشود هک و کشو ههبش هم نکلوردماللا هيلع ناعاس یعنوط قاب 3
 هنرو# تسفخو تسدرف هسجزا نا تس ورک ٭ یو # ی دید هلو
 رکاو ردیف د رم ندنهج هل هساوارک یهاموب Pi PRE شیناولس ی ايس

 نردنا چ یوشم ۶# ردن یلکش قلنایلسوب كلا سو هسیا لکد ناسهل» |

 ۲ ناوجلوا هدهشیدنآوت ا نشت ناییلسات * لدو دوا د دوب یهشیدنا ۱

 ۱ یدلوا هاش لعتسم م مالساا هب دلع نایلس تح یدلیق د درت ئەد ی دلوا لدود

 نآ نوسخ شخ غيت ۳ تن رکوا تن و تالهزا تق رود 96 یا یو وام ۱

 نایلس یدس>او ندو کال. كنا ی دتکو د نالآ نفاخ ( تر د ناطیس |

 هک یون ۷# یدکود ی ون اق كناسطیش لوا یب ۲ قلودو ٹح كمالسلا هيلع |

 ناولس ترض> ( یرپ و وبد رکشا دمآ مچ ٭ یت شکنآ دوخ تشکنارددرک |
 یدک مج هنشاب یرکشلو یرپ و ود یدلیا هنغرپ یدنک یغاخ مالسلا هيلع ۱

 لاحر هرات رهن راد دما ٭ یون # یدل رک لوالاک هراناو

 رس یر وا ند هراظن قدالخو لاحر (لاتخ بحاص دب هکنا نا اشنا رد * 1

 هدنرانک قعزا نعل لای> تبحاص ىدا ۵ دانا كلاحر لوا راب داک نوعا قایق

 دوخاب و ردیعايلس وب نوروک هدشاکش رک ی هام یالراا هيلع نایلس نرضح ۱

 رد نوح یون ۴# یدیا هلی رانا هسوآ نیابا ےھوتو لبخم وید ردیلکد ۱ ۱

 اوج لوا مکنوچ (یرنکب شثاکو ه-شیدنا تفر ر * یشکنا دیذب شتشکنا
 3 هیلکلا ید روک هدر كم السلا هيلع نايا ترمضح ی واخ ختطلب

 # تسا ه دیش ول ناک ۳ مهو + یونثم ¥ ی د لوک یناکو ه- هش دنا

 یرحو ردهدیشوب "ی لوا خان هدنفلوا مهو ( نت ءدیدان زا یر یر نا /

 هدک دعلب رد هنناج هل هلیقو ه دک دلروک هک الثم ردب روا ند-بغ نالوا هدیدات

 لطاب بلطو یرح هسلوا راک-شآو هسلک هروهظاما رولوا هدنرب بلطو یرحم 2
 فوخ و و نلاق یلطو یر كهلخ هسساک ه روهظ ی قیفح *هلبف تالذک ؟ رواوا



 نو
 | دوسى YEN یدلوایهلانولط » دەب هه کت موم ناز همت قارا ی
 ea a بود اهراکشآ یی هطان توقنالوا یبکنز لبط یه هلی ل وب ۱

 | دون رادش زا کره 9 هب روتسشم نا ؛ع شکرد نا مکن 3 یوم ¥ ۱

 طض قط بسا لوح ییمالک ف اوا روئسم نانع همروس هلن عرسو هلج ( هب رورمسم ۱

 | ردکب قلوا رور ەم ندنساسیقو نطیدنکح سکر ھر دکب قلوا روتسم هلبا ۱

 (وردنتادرکنرمه ه تدابعنز * وانادیعو هک دهاوخ یحهق> 4 یوم ¥

 ندي هلا برق نعد ر هم ردن ودزو ندندابعوب مهیرآ دی مون ر ك ۱ هک سا یاعت ق>

 رهيا ع" ضار ها ندیدا-.ع نالوا هلنااجرو مهرتشاوا سو ندب اجر تچجرو

 ( وایا هت اطب هتشک لدتسشم * وایاهآ دابع ردیرشهےه ٭ یوم #*
 شاوا له همه شرب رلتعاط كنام فلاح یرلقدلوا قرسء ست لوامه

 ی«شبآکررد یزو یزوردنج * دنوشیم ف ریشه مشع یدیماب مه ۳۹ یوم ۶# روا و
۱ 

 نآ دهاوخ 1 یوم 3 را هيلدا یس هدناک ر یعاط كف دوخاب و هد راکر

 كل نسدعجتجر لوارتسا یاد ىح (هجرع موگزا ك و دب رب * همه ربدیأت تجر

 دب وكب هک نده-ساو تجرو. ماع تج رمق عڊ ندهجرم موج هشوط هن ژزوآ

 ً ديما لوا سدد راهب هدناک ركا دو را رهلوا فرش دیعارب ره (دنود

 | * راو زمره هک دم دهاوخ یمهقسح ٭ یوشم % ردراو یلوع"كنا هرزوا
 یجدبا ف وخ و اجر ری ساو ریما ره هکر تسا قح (ریذحو دنشاب فوخواجراب

 بیس لو رلثلوا را درکد و راه-لوا رورغم هن راتعاط رال اصو روا یە راهلوا

 et < یوشم راهی دعا عطق ن دّتجر كنا رالیق ۱

 هدندراكنهدو رب واترولوا هدهدرپ فو و اجروب (دوشهدرورپ هدرب نا سیات*دو

 وگهدرپ ی درد نوچ ی ودم # ۶ هوب اهووشنو هلو درو رھ

 اج رو فوخ نس هنرب ی هدرپ مکنوچ ( المر, ی رفورک دشار بیغ * اجرو فوخ
 ۱ بیع یس هبت اجرو فو عب هرزوا قلخ یداوا راکشا یرفورکرب ك.بغ نو

 ندهنروا یب هدر, مگنوچ رواوا تباث هخدلوا دوجوم هدرپ هدننیام كتدا-هشو
 | هدنف اجرو فوخ هلک هروهظ هراکشآ یتفاطلو قور كببغ مللعو نسس هیلبا لاج
 | رارسا كيف م ام دن او عیارمشلا تلطبل قیاعلا ترهظوا یتسمبرولاق

 هناجرو فوخو زلاق عیارش نالوا اجرو فوج لع ه دک دلک هروهظ یبا و
 اجرو فوخ رذسوکزنکا هدرمشلو هدرمشح هک كرد نسرکا نلوا ید بیس

 هلک هروه بيغ مکنوج ردند هیدیغ روما ډوخ ترخآ ر دکر ک ر هسلوا هن رزوا
 دا رغ ن د-.یق باوطا رواوا ن 1 4 رد هلو كعد نلاق اجرو فو

 < ندافح س رک 4ور >| روما رد هتاث نایعاو ايشا قیاعح هو

 3 هساوا ۹
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 دب . یوراد*لرلوا نوجمادب شب رال (سنادن ددرس ارا رخ , لر تفت
 هشپ رنالوا دبلوا هکیدلوب جالعرو نم هرابیرمط كنهراب نه هرا ییسهییدلوت
 رولواینالیٹید شاکی وک هنخاب تلکشا هک ردلمروه- شم ردو یوراد نالوا یدال
 ۷ ۰ ¥ ردهروک هراسنعهوب هکر یراکد د ىس رۈزکوط وسط یشیدتیا

 نالوا ت اه( تا واف تشزیهارتشز * RE شیلات اش

 تاج ج و تشز ےههتشز ردتمکح نو الاجر نالوا نیشبخ لاوحاولاس۱
 تابیطلاو تاششلا نوشنملاو نیدضلل تاشبللا ) روا ةروس ىف ىلاعت لاقاک ردع ال
 هشلاع ترضح هکر دصاخ یدورو كنوع رک ت یاو ( تابيطال نوسطلاو نینیطال

 ارجا ةت سارح لک اوردءاعیمکح نکیلو ردهدنفحینءار كناهنع هللایضر
 نالوا تبخو ردنوحما هک نالوا تبخ هثابخ لاوقاو هصبق لاعاد رووا
 لاعاو هبیطلاوحا كلذكو زدنوحما هصبق لاعاو ثخ لاوحا ید رة
 لاوحا نا-مهیخد لاجرنالوا رهاطو بیطو ردنوما لاجر نالوا بیطهدزچب

 4 یوم « رد هنساثعم ساح مهو قبال باب رولو|دردنوا هرهاطوهیط

 رهنسسب (وشب وا تافصو لکش مهووح * ورب یهاوخیم هک یی-فجرهوت س 1
 یی ندا ید لوا یا ةص م ھو لکشو یوع كنا یرو نسرب-ا هک تەجر

 هدشنابهرلنا a بم هلص كرل او بوزک هنلکشكرلنا تكسدالیام هب هر

 نیب شیوخ یهاوخرود * وشرون دمتم یهاوخ رول 4 یوم # لواوحم
 نیبدوخ تسدارسا ق اوا رودندم> لوادءتسم هرون كساازتسا رو (وشرودو

 :ننامرمس برخ نح نو زا یهاوسخ یهدرو € یون ۷۴ ,لوارودتولوا
 ین روذو تسزئسا لو وا ندادنز نالوا تارخوب رک | ( بّرمفاو د4 +او تسودزا

 تّرقاو دعا و هک ههکج ساب ندتسود رداد داره ندب رخ نی” كسرابا داره

 هدنلاوا تثسدار داج یر سەت رد اا ك_هلع "روس تیاوب رد روم

 رد_شلوا روک ذم

 دڳ مالساا هيلع لوسر ناوج رددب زدصفهیش #

 ) دق دب و سا رب ر # د زریسخدرادن ناناپ ن“ نا 4 یو $

 لیفدخ ودر هرزوا ق ۳ ار هفطان + زیا ق او رغ وط تاهن یژوس تر همو تمکح و

 دا نان 1 وس رار ناو میکاپ اپ و كن هدوکو تیک. ادیم ین هءطات توق یتا

 هارد ی * اربیعدءآ اف نوح هسفطان ¥ یواثع لوا شوماخ بودنا

 رر . فر هدرپ ك-.یغدلک یکدایاوسز یبیعم ؟نوچ هقطان هعطانتوق ( ار بیغیاهدرپ

 ( هاردش رب ناربارنز لهدا » ,اکدنح دما قح بولطمبیغ + یوشم #
 هدبیغ لاع بویلوا رهاظا شا قیاقح نعد یداک یب ولطم كه> بیغ نامز کت

 ا +

 4 لا هک ۸۲ ۷ ٭ یورفنا
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 لبحاص دور سب زول ییا فک یهزوتسم بويعو کنوح قمکح

 هزوتسم .هدقلخنوردوب یتمکح كعطم میکحلوا هک هلبا سابق عب هلوا هن یمکح
 | یلبت موب ٭ یو ودکرک ساب شک ن یتیصعمو تناسیخ نالوا

 ۱ هبه رک تبآ نالوا« دقراط " هروس ( یهتشال نماک م a ناب * ۱4اکر ,ارمملاو

 | رهدغت یارثارم.لا لب هک نوک ل وش هلبارکذ (رثارمسلا یلبت موب رلررویب ردتراشا
 ةوق نم هلام ) ارهاظ نطابلا لعحو نادنالاّنرع ةقرافلاب اعضلا تایفخ یفرعتتو
 | یدو هیلبا عنه ین آن دسفن هک دعنام توفر ردقوب نوا نانفا سپ ( رصانالو
 ۹ اهاک رئارمسلا ی م وب تب يسه هیلبا ٿ رص هعا الما هک ردفو هدرمضاترب

 [ لوا رهاسظ ندزمس( مکنع ) ناب رلرمس لک هلوا زیاسم و فراعتم هدننوک تعاسیق
 ٣ | ایهتشا یاب كنا (یهتشیال ) هک ر ارس نالواروتسمو نطاب ل وش ( نماک )
 یلعاف مام ماقورد لوهصا ءاش يلع یهنشب هلوا ت>اصضف ببس هکید ره وا

 تی هد (یوعتل برقا اوه ولدعا) مکتن ردعحار هلا کر در نالوا هد

 * تعطق اب_عمح ءام اوقس نوچ ¥ یونس نیک یو او عجارهباوادعا

 ۱ لوا رد سدتفم ندع رک ت يآ نالوا هدد ۲ هروس ( نههفا اع راتس الا "لج

 | دلاخوه نک م هءاعما عطقف اهمحءام اوقسو (راسشا دلاخ وه نک ) ردوب تیآ
 | نم لثک هلا لها لثما م الک ردت ردذنخا لثه مدعم اداره ردو رخ كنادم

 نا ) نالوا مدقم هوا یربخ كفوذح ءادتسم دوخا و ردکعد رانلاین دلاخ وه

 ا نک نم لاک نجلا فامرکم ناکنم لاحا مالک یدقت هلبسهن رق ( نیب ىلع ناک
 , س مهءاسعما عطقف هراح ءام هئلوا قس یخدو ایمح ءام اوتسو رانلا یف دااخوه
 | هللاح وب ی دما هیلبا عطق ن دنرارح طرف مج ء ام لوا قبرا رتسرغپ رانو

 ء اهرئوب مکنوح اوقس نوچ تیب نعم ر دکعد ردیهر مارک هلان لها رلثل وا فصتم

 ندرل هس لوش هنلیق يق هراپ و هراب و هناوا عطق یرازتسهلجب راهنلوا یس ندومج

 | لصعاف ماش عاق ردلوهحلمف ندنباب لیعفت تعطف یدنل وا یاوسر هکب روا

 ا لومحلعف ندنباب لاعفا تهضفا دفوصوم ام هيلج | نع هد نصضقا امر دراتسالا لج
 أة اضف تلعج ىتااءاشالا لجال مهراتسسا ةلج تعطق مالک دقت رولوا یتفصكلا

 د شاب راناررحهک * نارفاک باذعدمآ نازران یوم ۶# رواوا كعد مھل _
 قد رواواشثآ یا٥ الرج ہکیداک ی اذع كرارفاک ندییس لواران ( ناھا
 قیقرونییلت شن یلاعتق> > یرابلق نالوادشا هوسسقلا ثیح نم ند,راجو,راج
 « دنچدتح ام اركنس نوح ۹1 ¥ یوم % ررروس ناب .هک ردوب ییبسرل» |

  فطاو ا و وسمرهرک ۵ کنون هبا یک شاط لوا ( د تفرذب یغو مه کم رب

 ۱ دبیورا داردب شید # یوثه ال یدسلبا لوبقیدش لدابا تحصن ,رزوآ



 هدنجا رامالغ نامقل (لییلوچمه تروصربن یناعرپ * لبفط نوج نامالغرد |

 م طم هچرک | بش یدیا یناعهرپ و تروص ریت یپک لیا یدیا یکم باتو لیفط |
 تابحبآ هرجا تالط ردرعضم یتاعم رارسا هج دنا تبسن هزور نکاردهرتو |

 نکل رد بک ظمبش ارهاظ هکر دراو رلتروصءرمت قوج .سپ یکی ییدلوا دوجوم |

 * ارمج یاهوبم نامالغنآ 46 یوشم ردیناویحبآ عمو ینارون اطا |

 هیلغ یرآهویم شل وا ج ندغاب راهالغ لوا ( ار عمط بیهنزا دندروح شوخ |

 بوک دیل ارفص هاتف كنب رایدنفا سپ راید شوخ یتا یرتوا ندهمط موعهو |

 دروخ نامقل دنتفک ارهجاوخ هک یو ۶# ی بیس هامل تر

 نامقل یراهویم لوا رایدتنا هب هجاوخ (نازکو تشک شرت نالگاد , هجاوخ * نآ |

 صحت نوچ ٭ یوم # یدلوا لدیقلو شرت هرزوا قاذا هجاو ید |
 شرت لوا ناسهقل یکنوح € KET pare yr نآتتعرد ٭ بسرا نامهلدرک |

 قبل هدنصوص ییاتع كئس هحاوخ یدلبا صعقو سس ندبس كلی ور ۱

 دشابب ناخ دب ٭* ا دخ لسادیس نامه تڪ ۷ یوم $ یدحا یدچا |

DSنلوا وا لوبقم ,دنبناخ هدنتف ك كىلا یادخ مدس ےب یا یدتا ناقل  

 * ع رکی ا اراام لج نک نام + یونثم * زاوب یتس هبت رح ابتجاو اضتراو |
 رفاوو قوطوپ نسل اف ی هج مپ ی رکی ا (ممجتبآ ناوت ہدرد نام |
 هدابام هراوسوت * نار یارک! ارام نازادعب 4 یوم *% و ونديحح بآ ۱

 ةاو نالک هنر نارپ هدهضنسن ضب روس هبار رب یز هرکصندنا ( ناو |
 ناهکنا هک یوم ٩۶ لمردلب هداس نب و هراوس نس هشانهمووا ردشلوا |

 اردرکدب نیس هرکصندنآ (لروارشالا فلک :ناهدتتف * اررادرک د وت کش ۱

 هلا رظز ه.ش راعتص كم دیا فشک رارتسا هلیا رظن دنلوا ر اڪ خبقو ۱

 ) مبزنآ دندروخو ارنالغرح * مج بآزا هجاوخ قاستشک 6# یوم 9 |
 راد ا یاند وق روقو هش رام الغ یدسلوا یاس ن رمح نآ هحاوخ

 تیر "رهن ن 1: دنود ی * اھت درد ناشدنار یه ناوادفف + یوم م $

 رایدلب ورق وب و هفشآ هشاط لوا یدروس هزار یرلنا هرکصندنا ) الو

 رانا (اهویم ناشی زدروآ یمبآ # انعزا ناسشبا دندانفاردق هک یوم #۴
 هءرملط یزمویم ندراسءالغ مج بآرایدشود رایدلشاب کلا ی ند زو ان |

 بآ شنوردزادمآربیم « فانزقدهآردارامتاهکنوچ 4 یونثم #* یدوتک |
 بآ ند ورد كنا ی دلک ق ندننوردو ندنک هه وکكنابمقا مکنوچ .( یفاص |

 یدلوا ره اظ قنابخ مدعو یتراهط كناو یداک یاص
 KS ډک یوشم #۴

 كنم رلترضح نام( دوجواابر تمکح دشاب هج سب *دوعنادنادوج نامل |

 نه



 اب دو ا

 رار اشا كلوب و قلم :د ط السا 197 یتلوا یبسک نوح روس
 ون موکح ناهجود * و عسا دربکب مع نازا دهب 6# یوم ر دب رلتفص |
 كموکح كنس ناسهج یکیا روط یلاع كمان لنس هلکصندنا ج ا

 | هدندوجو تکلع بولوا یر ندهعدخو هل. یعب یک كوتج كس رولوا

 | یک ماظع یایلواو م السلا مهیلع ایناراتس كما كنس هرکصذدق دلیق تاادع
 | رواوا موکح * هلل وا اکسناهج یکیاهسیداوا موکح هجن اکس لوح بوئوط ی 1(

X%درب تن دش تود ی هاشداپ ٭ درب ار ماخ ود تنسدزرو رو 4 یوئذم ) | 

 قاهاش شد ار ؛ هسیدتا ذخا یلق ماخ نعد هسیدنللا یاخود ن دکلا كنس رک او

 ۱ لدرهء كنف ! تایحو تغلهاشداپ تكشسار زر ی دلوا كت كئس یدل وا توف

 ۱ بودیک قله اشداب هشود هلا ناطیش یماخ لکوک مکنوح رد هلغلو ا« دکلا

 ۳ *دابعاب دشاترمسحان نازآ دعب ۳1 یون »۲ رولوا رقم قلوا | هدر كعلاط

 ۱ و كع بولوا توف كفلعلوا یو هاش سس ( داتلا موا روع اک رب

 | یا كنف فبح بودا توعد قبیخو ترسحو كعد اتریسحان ہرکصذ دک داوا

 ۱ اده ستمابق مو نعل كدهدانت موب یدلوا مزالو شاخ کی رزوا ماه دابع

 ۱ قوچ یسادصو ادن هشب و, یر, هدن هدنوک لوا كسان یساشد دان مو هلوک لواو

 یهنناووزا تزا * یروآ راکناوترک اردوخ رکم + یوم ۷# ردهانب هنعیدلوا
 | و دردقوب هعدخو رکم هدش نع نسهرونک راکنا هک هلیحو رکم یدک یر نا

 ۱ دداو ادح نازيم یدل نسرونابا ناجح ن و نددشآو وزار نسهبیلبا راکنا

 ۱ هدنرخآو نسرر انروسف هسجن یکناج هدایندوب ندسهلا ءایلوا نالوا یبکالس
 هللاح هل ندکلا۶ا رفد نالوا ان تروص یک هشآو ندب ورخا ناربم حد
 هصالخ ندرلنوب نسهسیلوا یفاصو قداص هکمادام یسءهد نسرولوا صال-خ ۱

 كساکاب هلباهعد>و هلبح درج بولیف بونذ نسو بويع ءافخاو زلوا لاح
 یگیدا هصح ند هصقوب میکشن رلوبتاسج ,دناسها نیح رانلبق نس اوعد
 رولوا كم ولع»

 ۳ ۲ :امقل ره ناشات هجاوخو نامالغ ندرک مهتم
۱ 

llتسا هدروخ وا وا عدروآم هک ار.دنورن یاهوب«نآ  NC۱  

 لب دن "نایمرد شد وح هحاوخ شش نامعآدو < یوئثم

 تروصریتحو نروخ هدنسهروایرهدنم كلا ۱ هداتفكنس هجاوخ یدنک مع کج نامل

 (غارفرهب شد اري هک * عاب ا رامالغوا داتسرفیم 1 یوم 3 یدا

 | یر ها ند رطاخ عارف و هب هتجاوخ کا یدردنوک هغاب ین . رله الع هجاوخ لوا ۱

 | نامش 11 ۷ یوم 2 هلوا لابلا خرافو لاح هدوسآ بوبب ناو ه-لکءویم |
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 حب راهم هک تیتفا. نایلس رهم رکءلد < یوم رد رم اق ورام ذكيا كاردآ

 | «دندوجو تکلعوردشلزو یمالسلا هیلع ن ایا رهمرکم لد ( تس هتفار س>
 ةسجسا وح نعد ردشکوب یراهم كس> شب هک ردشلوا هد هل بم نایلس

 | یس چب € یوشعال ر د دای طضیرلنآ بولآ هنفرصت تسدیترالوب كن رها |
 ندهرشط یروص س> شب ( وارومآم نوردزا یسح ج: * واروسیمتورب زا

 كلا ند ورد د س> ج: ع ونو رديموکګ شخلنالوق نعد ردیروسم تالدلوا ۱

 | هحهاو "هود ورک راد "هوق هکر د هنطاب هسج ساوح دا مم ند بح ج: ردیرومآ» ۱

 ۱ مادناتفهو تسح هد 6 یوم رد هظفاح "دوفو هرکقتم هوقو هیلایخ بوق

 یرمش ندرلنوب و مادنایدب ور ددسحنوا ( رس یه دبات تفک ردنا هكا * رکدو ۱
 ساوحو هرهابظ هسجخ ساوح ن دسح نوا هللا دع راک هزوے تک هتش لوا |

 ردمکشو رهظو شاب قابا یکیا لا کیا دارم ندسمادنا یدی رد هساطاب هسجخ

 هوقو يها "ءوقو هعصاه*ءوقو هدام موف الثم هناعنج ی اوق ادعام ن درلنویتو |

 هناحور یاوقو ردراو راتوق هباهن یی ودح ی یلاشعا رانوب و هعفادبوقو هکشام |

 ران و هیقوش هوقو هیبح هوقو هبررظن هوقو دیلع دوقو دیلقع هوق الثم یخد |
 راررد هدنفریها و مک گلد هاشداب یسهلجوب هک ردراو یخدراتوق هه ییاتشما |

 1 * یزنشکنا نژ وبدو ىز # یّبهم ردالد یاس نوچ "4 یون ¥
a بک N E ES 

 ثید> مکحش ( وید هس دناتسفوت تسدزا مناخ # وب رز یشاب یرپ تکلم نب زد |
 م ك: دوجو کلم سکره هيڪر نع لوم مكککو عار کلک فب رش 0

 | نس یک ماللسلا ہیلع نولس نس لکوک یازرروب نوچلنا ر دایک ییاهلسو
 روشکو ردیماج نوکو یرب ک ام اشع كد وجو هک هدنموکحو , دکلزتهم ۳

 | لقعو یتسج زوشک هاش یناطاس حورالثم ردررقم یسوم تثشره ہدکد وجو |
 یرپ كنکلم كنا سوهو اوهو ردک نانو مناخ لدو ینارونرب شعر زو اکا 8

 | یر «دیناج زوشکو ب یناطاس خور یا قجاوا هل وا ر دک ییاطرشو وذو |
 با ارجا یی روا نمک> كکبلق رتشکنا نالوا یکی تاھا مااخ هبیاسفن وبدو ۱

 تلادعو نس هلو ایر ندوب رو هعدسخو هل دینا سج تکلعو نسرکا

 ا اوه دارم هک ود جوا ملا ندکلا ك: یلق اخ نس هلیق قاصلا هل تفادصو ۱

 یدعا مالسلا هیلع لاقاک ) ردیبک یزپ ووبدرپ یرب ره كرلتوب هکر ددفنو سوهو
 یوهلا ناق یوهلاو ک او م السا هیلع لاقو كينج نيب قلا كس كودع |

 نارذاعواهاوه فرمصاف( تبر) هنعهللایصر سابع نبا ہاو راذک مصد و یمس |

 ۱ هلڪا هنع هللایصر دوعس نانعو ا مەن وا مصب نل ولام ئوهلانا # هيلو ۱

 | ددرغو یسلوا لوكا« كسل سوه اه تف قلا قاوسالا تاسوهو ابا مالسلا ۱



 و

 ۱ اپل یززوک ا لک کرک او e ym سب> دهاوخت رو * دنار
 ۱ هرج روما ییسعب یدلاق یسوبحم كتاب ؤزج ی رازوک هسّنسا لکوک رک او رروس
 | نیمه ۹ یونم j یدلیق راتفرک یرزوک هدنسبح كن هب وند لاعفاو ۱

 هلد رعارازوک ی جد یپک كنو ران لد رعاو دارحرب * زبان نوح سحره

 'هززوا یدایعو ی ما كف یک هان سح شب ره ئ ؟ ینیدلوا دامو حط »

 هعداس *هوق داره ندس اوج ےب یدلوا ی ها وا ناورو ی ن جد یدلوا هزباج

 كاف یرب ره كرانوب ردهبسال * هوقفو هعاش "هوفو هماذ ؛ هوقو هرصا هوقو

 ۳ |8 ناشدرکتراشالد هک فرطر ۵ 1 یوم % رو-لوا یراج هرزوا یرما

 س> شد رهیدلیا تراشا هرلنآلک وک هکفرطره(ناشکن ماد سج: رهدوریم

 ۱ هک ندقلوا فقوت ی و تسجقاناشک ن ماد هسح ردیک فقوتیبو ناشک نماد
 اصعنآ یسوع تسدردنا ویحه# المردنا لد مما رداب رداب وتسد یو ۶# رواوا

 ل و۲ هدنلا كمالیلا هیلع یسوم ت رضح هدرهاطو هراکشآ هدن عا كلف قناولا

 1 ید لد ( هنسرازا قرص دهن هداصع مالدا هيلع یسوع« ترمض> ی هدر دریک اصع

 | دز رکاب *صقر وز روز دیآرداب دهااوخ لد ه<یونشم و رابا فرصت ەل واهداپ و تسد

 | نارىسخو صةندوخاب رولکهصقر یروفیاب هیتسا لکوک (صقنز یقوزفا یو
 | * تسد دهاوخ لد یوم % رے ه-دناح قلوا لماک و كلنورفا ندنفرط

 ۲ ۱ ظروف باس یو هیقم کوک باکو ادیب اونا عاما تاجر ددا

 ۱ تسد لوا ان هلی راقهرب لا هدک دتسا لکوک نسب رز اب بانک تسد لوا دوخاب
 | نورارن نوردوا * تعاهدنام یئاهنتسدرد تسد ی یولسم % هزر باک

 هدرهاظ هکر داد دارم ندلایناهن ردشلاقهدلا یئاهنرهاظ تسد (تسا هدناثذ

 ۱ هد رشط ت هدنورد رداد داره هک یناهد تسدوآ ردشلوا «دنمکح كنالا نالوا

 ۱ ۱ هدجراخ ید حراوجو نت بواوآ یو روستسم کا شیب هب رد شالا بصز
 ۲ ۷ هدرمشط مرد مپ کد هیعاوا ندورد هکر دشمهوق نوا قلوات تلا هیدنک

 *  دوش یرامو درب دسهاوخت رک € یونثم ۶ رایاهلااتضعاو ح راوجوب
 اا گا رولوارامر هر زواو دعت بد هینسسا .لکوکر | ( دوشیرا یوریدهاوح رو

 ۱ دهاوخ رو 4 یوم رواوا نی«ءورا رب هرز هرزوا تسود تسد هیتسسا لکوک

 | تسد زسا لک و کر کاو ( ینع.دزرک و مه دهاوخ رو * یندروخر دیک
 E یوله % رواوا یک درکار نامطڊنوا هتشزتسا رکاو رولواهعفک هدکلکع

 ۱ حراوجوپ 6ا ناهن هفرط تاصو دو رط *# بیا ناشد كب وک ىە لد |

 | اضعا هلبافنعب ردببسیناهنب بک تاصو بچراب وس هن ېچ یا لکوک هناضعاو |

 یاد نا وا فیک بال اع 2: .گ هداز لاصااو بس زالوا دنیا

 ن ی رج ف ی



 PAE باس مولا لما لع ۵۶ فا کنا کراتفآ :آرواوا ۳۹ ندش هراب پا و ۱

 بواوا هدر اکا یصرف كهام هدفدلوا یداح هنرهظ ك.نصرف كهامیصرق كتا

 رکاو رولوا یصرف كهام دا ندەطەس هداروب ید لرد یداوا عقاو قوس وسک

 هیرادم ك.هام توشود ندرادم یدنک باتفآ هک ایک هسرولوا هشاتعم اطح ۱ ۲

 للاخ ند ھو هساوا ید تولب هراب رپ دام نده-طععو رولوا یک یذاع

 نکل ردرل ثمزابزوس ضد هل ول رلح راش رده>و یدوا ی یوم لصا اما لوا ۱

 2 قحاررص * رګ * رکنا رد روغو دا بآ 1 یوم ¥ ردبلاخ ندنتسانع

 هرم ینا رد لاعتقح هللارظذ هنروغ كابردو هاب یا د زیا (رشب موکحم ۱

 3تن عاب رد یار مولعو یهلاراربها هدنولدا رم ندانرد یدابا عیطءو مو ۱

 هلو ندا را-هطا ی یدل مواعو ندکاد وس رارمسا ینرغادب زا مالک رده

 ناسا یر ارساو مولع یانرد لاعنیح لارض هنطا رام دیاو مولع یاب ردو

 رهسا و (ر لاو ربلایلع مهانلجور) هناسذ ارس ےک مکتردشلیا رسو موکحمهءاک |
 ٩ لیمو لیتتلس هیت سا یوم % ردشلا رم یر ھاظ رع

 رد#لاعو لرلح ی ۲ N > لب زو لیا (لیلح * شهدا قشم م کرد تسه ۱

 هیات 4 یو ۳ ۱ دیک كنج زا ی لات

 مر یتهرا تر رد نال (تاحارخ اف رف زامروز نا * تام مکحردلا تنج

 چ یوش # ردهلادخ نامرف لک د هازتوقو روز مز تر 3اا ۱
e |عمه ٭ ل ناور شع  E eRهک هد ما  

 اا | ءا ثياب ا e ى ۹: اکدارا هلن وا دن ھ

 تسه ۵ ناور مذچ + جود ناو_یمه + یوم ¥ زرداار حا اح |

 كاف هک یکی سد چ ر لم ج ن نالوا ناور یکی او و (ن اعم نامرف لدمکسحرد |

 قرص یک گر اک دا هدزوک یکیالوا ن اجولد هکر دهد امر 9 كاجو هدنمکح

 تفردهاوخم رو «رابور هز یون . تفر ده او 7 4 یوم راردا

 دا ص ندرامر هز زود بک هداج رامرهز رازوک ھەز ەسا لکوک رک ۱( راتعا یوس

 ژیکهنناج رابتعا رزوک دریا یوا او ردنا_طبم نالوا شوخانوتامرحم |
 تاسوسح یوس دهاوم رک  یونثم # رداذخا ءابتناو تربع ندایشاو
 ناسوس رازوک هسرسا لکوک رکا و ڭا وت ل یوس دهاو ۳ رو .«تفر

 دارم ندناسوملء ردبک هننناح تاسویلم رازوک هسرنسا لکوک رکاو ردیک ھے فرط |

 ناک یوس دهاوخر ۲ * یون $ ردرلبش نالوا تايه نار وتسء



 ۱ ناو و تالار هجام دشابننا را 6 یوم یوم ¥ هلوا نکم |

 ۱ هلو هدزب كاکهرتسءوک تةق > ون ی زرکدد هنزپ ناوجیا هسرلواوب ( ناوکش

 ۱ كرل هس نالواوکیت نخ رولوا نیمیقو ردقن مزرب زوهیلوا قدا-صو تسارزپ و
 ۱ قوا تارک قواو یګدلزود ینزو ل رلنا ی زرواو | یتیآ ك زو |

 رد هلل ول لاح تەە هج رک یدتنا هدب ز هدب ز مالساا هیاهیبا ترض>
 ۳ یوم ¥

 ۱ كج هلغب یب هنآ نکیلو ok ala JAS) * اره رک * ار هیآلذب رد شکر د كبل

 نکلو رد هب وب د ز وا هجرکا نیس ر دشلوا عفاو دع هل ر لب هد هه ص»

 | هدناو یلدهدنآ نالوا اهناهج ماج سعد كج ەرعادغا و هرجا قاوق یاق هنبآ

 تا اس هب ھے انس هجا ۲۱ هلب انس یقااسه> روص نالوا یر ۱

 | ٭ یو ۴# ردمزالاکس یرتس كلا نکا یدلنا یی هج رک هکبلق كنس یلاعرون

 ۱ یراترمض> دن ز (لزا د-شروخو قد بآفآ * له رددهآ ج هرخآ تفك

 حهرخآ هللا لوسراب یدتا ها رپ وخ مو هبلع يلامآ هللا یلص مر ۲۱ لوسر |

 هک ید بش روځ لزاو یباتفآ تقبذ> نحب لزا دیش روخو قح باتفآ یمرغص هلغب
 روتسم اد نح دعكناو قدفص 4 دوحو كناساا رداکد یهاتتمو دود

 ۱ هدنام نونجین * دردربار لغب مهار لفدمه 1 یو *% ۳ هه ق جاوا

 یار هاظ ی سدنک و رر ید یه یل ضد مه لزا دیشروخ ل لو نره شیت

 یک چرب وج عصا كب تفك < یوم ۴# روااق لععهنو نونچهن هدف كنا ۱

 هيلع یلاعت هایی مرکآ لوسر ترمع> (یهن ار ۳ دیش روزا دنه # یه

 یلاخ ندیاستفآ یلاع نسهبوق هدزوا زوک رپ یر, ر نس ال ثم یدید هدز سو

 *یب راست ناشننو «» دشەام* هدرپ کنار 4 یون % _نشرروک
 ك ےنیااعت هما لاموب یدلوا هدرپ ههام هل هغو هزوک یبوا قهرب رب (دش هللاا

 ییعبصا تراتس هززوا باق "دند یلاعتق> ےک یدلوا یتا شن كنکلرتاس
 | ناوارداق هک اردا ییسورهات تابلجحم و یقسهرهاط راونا كنا لد؛هدید هسایا عضو

 : فصتم هل عج تبراتس هکر واوا مزال جد هبیلو نالوا یهلا رارم-ا نزن سو
 | 46 یونس  هیلب يعانق بوی راهظا یرارسا و هده اشم ا
 هیلد ینترمض>تبب وب ( طة سزا فسکنم ددرکر هم * هطقنار ناه> دناش وات

 هدنهقوم لث م نوجا میهفت ییساتقرتس "یبشنالوا مظعا كنشیادا ندنناسا

 هنب رقاکوت ار داره ندهطعن رروا هطعنرپ یاهجعا ردشلوا عقاو

 تم د ره رکاودشش ردف هظعنرپ هک تشکنارس هقرفطاق ردشلوا عقاو هداوا تیب

 هرکر  هدطقس رلبا حام ندکهروکو نمرتسوک یناهج كلبا حضو هرزوا یسهدید |
 نداطخر , باتفآ قیاغج نواب عرحصع ربات ب كلا اط> دوخاب و تكشود أ



 ۳ 2 هیات a اغیداد # بآ 0 سنون ۱ 1
 ۱ BR ها هم ترضح هدلاح یخی داوا بارخو تسهرس یدلب وس یرزوس ||

 i ندکللوس زوس هنوک وب یتا دا م یدکوب نس هقب نعل یدر و هبات قنا رک كنا ۱

 1 شکر د نيه تفک 6 یونتم ۶# ا كعد یدشا عراف ندک ایا رس ءاشفاو ۱
 1 مالسلا ها ریسصقب ( دش مردز یال قح > سکع # دش مرا ک تپسا هک ۱ ۱
 | كحور بسا كس هک تباطب كنابز و E رضح |

 || لوقنا یکسال هاو ہک یدتک مرش یدروا یصتسیال یسکعكفح یدلوا مرک |
 | . تلذک ربا اش ندکلیوسقح یزاترض> یاعت ق> هیج وم لشدح قحا |

 | یدلوا هیق جت یسکع كس هەروا یکسلالقح هتسلورپ دوخا و هتسدنر نګ ۱ ۱

 تسجوتهنآ E یوتثم $ ریا يسا ندکلیوس هسیا هنقح بولوا ممشیب ||
 | هللاییصمرکا لوسر ترمضح ( فالخ ړ وک اج ناری هو دنا * فالغزانورب

 || یداره ,رشط ندننفالغ ك بلفوحور هثییآ كبنسدب زاب هکیدروپ لسو هيلع |
 | لداص خماشم نوچکناراب وس فالخ نم ناربمو هنیآسپ یداواهولح تأےمو |
 | ادخ ناربعسانلانیب ورلشءد (هنروص دحا لکانبف یردقنولحم آره نح ) رانلوا |
 | تنسهعرک با ( عالمول نوفاغالو )راش ةا رینوقرف نرادقم كتش ره بولوا ||

 1 ندنمول را ال هدکلیا ادانلاح بسح با رهو هدکلیوس ی هصقادصم ۲

 ۱ .ددش اکناریموهخآ 3 یون راز و ! هئلوب مرش وای او رل_شماقوخ ,

 : كەچ ک جھ راغب س هل هدنق نا رمو هنآ .( سکه یایسو رازآرهب * سا ۱ ۱

 1 ندئساب واو ندنسهتهیا كزهسوگ رب € ھوزارتو هنا نعد یرتوا ندتسایحوزاوآ |

 هن قح هکلی .ابا توکسو. راغب ضناندکلمنک سو ن ندکلیوس ی قم الک یرتوا

 شااسدصودرک ۵ یتسیابسهکحنازب ریمو هنآ 4 یوم 7 ربا ادآینآ هسیا

 ۱ ها ریمو هنيا نس -یطرفرک | ردرلکولوا هناذ دح فو زار مو هندی آ ) در اسهتمد>حوت | ۱

 | یتسار ناشوبنم یار زک 46 یوم ۶۶ ولده ونس هیلبارلتهدخلببزوب یکیا
(URE Eat 

 ٣ رسو ک هدانز هک لیلی ارس ییعاستسا یروا ندن هک ( ی ساک ام هواعب نوزفرب#

 . نازیمو هنآ * دنر تابسو شد رد وک توا ٭ یوم # همزتسوک ناصشاو 1
 .ناریموهدبآ هلوک هکفب و هکلا-ةصر داک س نارعو هتینآ لوا ( دن وب f + داو |

  یرلنا هر کصندناو ناتک هعدحو هلرح هراریمو هندبآ نعل هعدخو هلیح هرکصادناو |

 . هللاعناسا یسرب ره نارممو هنآ ردلکد نك كلنا جارخا ندنرانصاخ یدنک 1

 تقیقج ناوتاهرک * تخارفنآ یاربار امادخنوچ 46 یونح 2 رد وب |
 ههزب کا یفیقح هکیدلبا یلعیرتوا ندنایزب يلا هت یادخ یکنوچ (تخانشار ||



 1 مریدتشا A UY ۱ اب او ورک نب نسل ۱
 | ن رلتم العو رابا ناال-یف تاالد هني راتداهسو کیا ودون راتارادو کوش نیل

 ۱ شاب * نانه رد خزر و تاس :>و خزود + یوش %3 مولا م هد هدا>

eقارعا نە زر نالوا « دهرواو یراانجو زود (نابع مرآ نارفاک  
 مانتو ٭ یون ۶ مرونک هراکشا هنکوا ی زوک كرازفاگ نالوا رکنم هنر ۲ |

 یروک ضو> ( شوکب شکاپدنز نا-توررا باک ٭ شوج ر روک ضو- |
 ها هغاوق یسادص كناو هروا هثب زوب كرانا نیآ روک ضوح هک مزتسوک هلشوج |

 نوصو هاك هنغاوق كةلخ نیسادص كلا هک مروتوک نیس ی روک تآ بت سطر یی

 باوح ردیمراو تفاط هل هیت غوا هدرشب هک كدسربد نازک هلفوط هب رازو |

 هک ا راه ظا یرهبثرمو هللا نذاب ه دنسلو نالوا لماک كيلا ەت هللا هکر دلوا

 لد ۴ هروک اکا رلتوب هسر دا اضدقا هجره هيهلا تدازا نکیل زدراو تردق

 ۱ 5 مدنا دنا هتشک * ۳۹ ناود سد درو هنش مترو 1 هکناسکناو # یوشم 3 رارذنا

 مدون ردرل ردرل-ثاوا نی ه دا طا لصوحرسوص هک را هسوک لواو (ناسیعن ۲

 | رد دعریم ناشاه رعد # نم « شودرد ناش شود دب اسب ی هک یواش # م زس وکه راکش اکشآ

 | ےب یس ہر كراثا روس روش هرزوا مزوموآ مب یرازوسموا رانا ( نم شوک
 ۱ a سک تتح ل ها 7 ىوش ل روش ربا همغاوق

 | شەك A re f قرب ندراّمخا ه دنکو ا مچ تذخ لها (راک رداد رک دکب

 | 46یوشم ۴ ردینوعصم كناوقاههیف نوذ ذلو نوم ها لا ینا رظنا یناکو

 ۱ كد رب یرب ( دک یم ترا اسوا مهناسازا# تک م تزانز رکی ده تسد |

 ق ن رانعم ناکءو ردص هداح هل وب تسد رردا تراز ننععاو یناکمو یئردص

 یتلاوحا تند ل-ها شد رارلدا امد هسوب ن دنرلبا كراد ر وحو روالوا لامعتسا

 1 یونس روی بودی ورش ىد ناب كخزودلهان رد اس دب زهرکضن دنانب

 | یدلو ارغاص مغاوق وب( هاترسخاو " هردو ناخ ۆا# هآهآ هکناب ز شوک نادشر 1

 ۱ یارظنا اک و ناد ساھ ا اترمسح او ید ن دادص یرلک دانا ود هاما كرا

 ۱ * لوزا عو ۶ تشاهد راشا نا ناوک ی وثم ۷ ردو كنلوق نوواهت راثلالها

 | نهد مرا وس قټع ردراتراشا رازوس مکی دان وسو ( لوسر رازآز مسرت ی كيل ۱
 ۱ ندن-لوا روضحب مالسساا هیلعریمغس ترضح نکیل مزا لة ندنطاب و ندکیرد

 زومر مدلی وسنوب هد هک رولوا نفح ید ییاس:همو لوا ع رمصع مراا یوخ

 نکیاو مرتسا كلیوسو مرداق هکلیوس سینه! خراب 3 ندقیعو لو ردرلتراشاو |
 ۱ 4 رد ا ف ه3 خر باره هيلع تر



 ما عرب یر | هد ریان وق ( مرهوک دات ید شروخو جات # 8 نایب ه درب ۱ ۲

 .دناهج ۳ وس یرس ا ET ۳ دد رار 4 8 ٤

 نره ل له + یونثم ۴# هسرواوا تزاجا ملبا | دی یرمشث لاوحا نوکوب

 ارد یشروخ نمژدآ فوسکات 4 یون ¥ E ۳ ش ا رب مرهوک ۱

 روهظ لاک كتفیفح راوناو تفطا رارسا م( ار دیو ار ل ماسات* |
 امرخ نسب مرتسوک یدیب ی و بوا غم يدر او ندع هبلغو |
 نالق هره یب ورم ېب یک یجاغآ دوکسو یطاصو نموم نالوا رغاب یک یباآ |

 اردن * ارام E عاعاو 4 یو ۲ ملیا ناطشا یا طو رک ۱

 اشک او » لآ نرورفک كلر م ناو لام ب وا دب رب اهتسد* ارزبمآ بلق دلو

 هللا یطد د ز ترمطح (قاعو فسخ ی هام یا.ضرد * قاف خاروح تفه ۱

 اسلا لب مو ) هکر دو 3y ورخ ندخءاعم هماللا هيلع لودر باج هئع ۱

 دا رکا یداک هروهظ یلاح تقیفحو لاب كنك رهو یدلوا نا يع نوک اکب ۱

 صااخو یناصرانا هکمزنسوک یرل-الوا دقن الوا عایق زار مرتسوک هبسزوتوا ۱
 رلنا هکهرنسوک ید یدوفن زممآ بلقو ردرافداصو قاع نالوا صاختو

 شاسک ی رلقناو ی رالا ردم +٤ لها دا ےہ کلاس باحکاو رذرتفاءو ینا رم |
 تبآ ( اجاوفا نون اف ) هد مع "روس ردم 4> لها مک مرتسوک هدلاح یمیدلوا
 موصل و ( هدنوج مهج لها دش د دا ادارا كن واط هداه رک ۱

 یلآ كلرو یرفک كلر مرتسوک خدو ی دلروبب ( مهاجراو مهیدیا ذعطةم شح ۱
 نآرف لهاره مزتسوک ییکنر لر لهاو هللا لهاو ییکنر درک لها ید یل

 لآ مالسلا هیلعلاق ردب و رهندکل امنر سنا ےک ردد لآ ینو قترهو هلا لآ

 یییدحو لدا سا ثب رلترم طح سڏا هل هد-طسوا یتاربط رچدو هلل لآ ن ارقا
 ید كقاقن (چآ مکیدید و ید ین لک د لآ مالسلا هیلع لاق هک راردبا تباور

 هءلع لاو هدع هللایطر ہر ره یا نع یوراز ردناکلهم عبس دار هک یکولد

 هللا مرح یتلا سفللا لتفو رصسلاو هللا ملا تا ولا عبسلا اوبتتجا مالسلا
 تان وااتانصلا ف ذقو ف>رااموب ىلونلاو منیلا لاملکاو اب رلالکاو قالا
 ندرانو هک رد یک یسوش ید كع 4> یر رهكن هکلهم تافص ید وتالفاغاا

 ةعس اهل نی-عجا مه دعول نهج ناو ) لات لاق اک رارولوا لخاد ہعھج
 دد-ءلا صیصخت لسعاو یواضساا لاق ( موسقم ورج مهتم باب لكل باوا

 ن دسایص كهام زہ ہقا عو فسخ یرانلوا رک ذوب تاکله)ا عمان راصح ال

 مزبس و ڪڪ هد: سا رص كوش ۳ نالوا قاع فو فوس> ق یا مزتسسوک



 شد>و E وتلا ندس>ا هرات و هوم نالوا ی یود صالار e یسکعاكراناج

 قابعااررب و هرکشسلکشرب هذرهلاء سا هراس افور اک نالوا ءایسیک

 ( ناوراک راطقزا | امت * نارزارد راد نانا ننه نا 6 یوم #* یا هل

 ندنراسطف كناوراک ات روس هنناج یسهصق كدب زورمکن ئوط تباه زوسوب
 نحامو دد ددص مهیلوا ادحندئس 4لاف تاک نالوا ب بیستم هب ههو و مهیلاق

 ۱۳ 9 3۱و و موا ۳ یونثم * گردلوا ہےق

 هللا لاق اک رولوا های-راهجو قوچو ضای راهجوقوچ هدتمایقموب ( ءورکنآ
 اه ةه رت ةربغ اهل ذوب هوج وو ةرمشبت سم هکح اض ذوب وج و) یرخآ ةیآیفیلاعت
 یارو یدل ررولوا روه -شثمو دنهو لر ندهورک نالوا عج ینوکت عایف ( ق
 ٠ شاف < یوشم ۷۴ رارواک هدوهظ مهجلها نالوا یتا اظو ت: لها نالوا

 هروهظو رواوا شاف ( .ورکره شیر اب ی وده * ہوکہ کاب یهاکوترک ددرک
 هدنکوا كهورکره نسیمكرتاب نسبمو دنهنسیم ءوک دوخاب نسبم«اک نس هکر واک
 a و نسب فیفخ یک ء اک هکرواوارهاظو شاف ہد نکو ا كهورکر هینعد

EEEیک ید: ھدوخاب نسی اص  Eیک یموراو  

 0 هگنوح # لر ودنه دشات اد م>ررد + یوم % نسمهجولا

 هسداهنره لزتسو رازینا قاخ هغوط مکنوجرلوا ادیلرودنه هدجر ( كرتسوراز
 ررو ؟ریار ظن کا هس دد وظهرزوا لاحهنره یوقو فرضو رروک

 هیلع هللا یی صار لور هنع هللا یضردب زنتنکب اوج #۴

 هک تسینهدیشوپ و تساشور نعرب قلخلاوحا هک سو
 تیتر

 ( نزود رمزا ناسرع ماب یی ساف * نم ریخاتسرزور نوچار لج هک یوم و
 ندنزود مم نب یک رهرزورهداسندوب الاح ناخ هلج هللالو-سراب یدیددب ز هش
 هدهاتشم هرزوالاح هلی زود رم هدنمابفزور ینه مروروکر هاظو شا هسیا هئره

 ۴ وکب نیه + یونثم ل یدید مراءاهدهاشم هرژوا لاحوا یرلن ایدمش الاح سراب ۱

 دوخ اب لب وس هاگاکیدید ( سب هک ین افطصمسدب رک OFT * سة مشرف

 ترمط> ید دیم ملباتوکسدو> أ E » اب وس یمایفرارمسا نع! مب هيل غب سةن

 هرمم قمرا باسو هک هلن وب ینهبیدرصیا بل اکا (سو هیلع هللا یلص یطصء
 ید هداروب رواوا ت راشا هنیناج ماکنم ه دلع كعد هلی ااشفا یمالک نالوا قاءتع

 بودا تراثا هکع د لوا مساردیفاک و سب هدب ز ندنفرط مالسلا هبلع یت رم >

 نط صم ترض > تراشاا دز ترضح سٍ رواوا كعد ی درمصبانرابا را.

 تقیف> بارش تسم د وسخاب را لوا شمانا مهف یلسو هسیلع هللا یل-ض
 ندع السلا هيلع ىن ترمضح قلعتم هنس اشفاوراهظا كرارسا هن ندنراف دلوا

 # ناذیاسا



f PEنیت 4۶ در ۳ دوح  

 داو سو ضب كدولوم لوا هدتیام حاورا هلق داوتيااج لدوحورپ هترخآ اع

 رولکءروهظ یاحتفیغ> كحور نالوا دول وه لوا ارب ززم اق فالتخا هدو |

 * نایکنز شدو ینزدوب رک هک یونس ۶# زولوا فرطرب فالستخاو هوش

 نداترواریهییاوایموررارونابا رلکز ینآ هلو یکازرکا (نایهزایهدرب ییورار مور ]8

 دوخا و زارفاک ورلیصاع نالوا یورهایبس هن یرلنلوا یورهایس یوراروتیارلیءور |
 کالم دوخا و راخاصن رالوا یار ونی رل ناو | هحولا ضاس و رارواا یر اکءهیاذع

 داش ژان هکنآ * تسلام تالکشم وا دازنات < یوم # ررواف ذخاتجر |

 هل كنا هکر دلاغ تالکشم دوط هلاعون ند: جزا "ادوجورپ نادا( خشک

 ردزاواراکآ شمغوط هک ہیک لوا نایب هسوآ یتفج هغوطهرزوا تفص هنوتلاح |
 ۳ هکر د ءاظع یایل وا نالیفرظن هر هح اتن ايعا لوشنالیب * بش نیک هدوحو

 رکم وا < یونثع # ررواوا ففاو هثلاح كنالوا ندراوا دوج وه وشر

 1 دیش 5e نال لاح كدوجوءانو ( دوبراروا تسوپ ن نوردناک * دوب هللارون |

 لوب دیس نالوا ها لوا هرچا تسوپ هک هیلیارظف هلب ون هللا هک لوا هسک
 فطن نآلصا € یوشم ۴# رولیفرطن هیاشانطاوب هل رون هللا لماک لواورولوا

 ای هور هفط هسک رک ر دش وخوض اب ییدآ هه طا بآل صا ( ار عن نآدرب ی لتس £ اد وقتا نس> | كنر ده دیه .*شدحویور ناجسکعكيل * شوخو تسدییسا

 | .سکعت :دناح كنيمورنکیلو ردف و قرف نوسا وای دف هتسک رکو نوساوا

 لوایورپ و سکع كاج كنشنحورزب ویکنر تروصلا نسحا هب یهوریولرپ و
 | یلعاف لدهد-مروتایا هلکش تشزو ع وت حفاو هنیلفاسلا ل ساات یک و و یھت

 | مهفاف ردراو بت ممر شنو فل هدرلنب وب و ردناجسکع یلعاف ادر یملفس-اب و

 || باصاو ندتنجلها نالواولزوب ضا یمور هکر دلوا دا رم ندالک و و |

 ۲ مدت ور در وب ردنرابع ندننالبط باحصاو اھ لما یشبحو نداده 1
 ی رد هم ط تآلوا هکر دلکد ندنرهیاع-> "دام یرللواهاسو ضا یر زوب ۱

 || یدلبا قاخ مس کیا ندنلاع تسلا یحاورا یلاسهنقح هکردندنز هداحور "دام ل

 1 مک یک رمو هجواداوس ید یعسقرب و یک شوک هحواا ضا مسقرب ۱

  رردیاتیاورهلداستسا هنب راترض> رذوبا یییدحو هداوصالا عاج ندہذمرت ےک |

 1 e ى أ یلعهنیعب برمی مدآ قلخ ىلاعت هللانا مالسلا هيلع لاق ) |
 | ءالوه لاق می کهن رذج رخاف یرساا یبع هار برست ةصذلاك هاسصب ۱

 0 9 داو سو ضاس هداز زاو س ( یاباالو راتلای ءال* وهو یال ای |



 ۱ as دعا مک ۱ وا هایم لر کز رپ لوشاماف 3

 ۳ هک هد هدسشمایف موب هرلنوب نیر دنوعا بجلو حب ؛ و «رحهو رد رص*لوف ۱

 ۱ ۱ اوفو ذق 0 کیدلوا رفاک هک یدلکد قبال ناعالا كوا ١ رک هدلوا رفاک مس کب 4

 ۱( ۱ هلبییس نکی رفک رارفاک یا كلوا قباد ییاذص س) ن ورک مت 4 £ باذعلا

  یدلوا ضا یراهجو هک را هدیک لوش اما (مههوج تضل اماو) ۲
 1 ۱ اسبق م ۵ ) رد ,داتمها و تاج ییبعا رد هدنتجر كهللا زنا ( ههادجر قف) |

 ۱ ن با ک هکیدئلوا لا ید ناک ردنوحا دریک ارد )۳ f “هل .جب ( نودلاخ ۱

 1 هک ها ط ي هنهورک ون : هدنامزو تب * یهو نودلاخ اھف ے ھ۵ لاعد اهو 1

 ۱ هاوس هوجو هاو ضاب هوجو هج 1 دتمایف رذدشاوا اد, ؛ و۵ و 2 هايم د: لداو

 1 ۳ یوذم 9 رارواس هلا هده !هیهرو دنس كکره ینا هداسم دوب یسأوا

 ۱ ندنو ) دوب بیع ناقلخزودو جررد * د و بیعرپ ناج راح رد ی زا ۷

 8 8 هج رکا ناج لوا ندزراک هاد یا ی دما بیعرب ناج هکر دق هن ره مدعم

 3 E گی دنآر قو د ن ا7 و یا راج ر یر واتم ید هږح اورا

 هو نالواقش هدایند (مهلأح یر مکا ت اج نم * م ا نط ق ىش نم میش

 ۲ برس عن روال لاح كرلنا ن دیرلتف الع لوعمح یداوا یش ه دنر یسءدلاو 1

 دما نايف لع دیعسااو هما نإ ىش قسلا هکر ارروم مالسلا هيلع ریدخم

 ارز ر دظوفح حواو ب اتکلا ما دا رح نّدما نط a هلا یر هرب رهوا هاور ۳

 سا تب یەم رد دیعس دیعسو ردیعش قش هدلصا ا n ل راربد هلصا ما

 م EE 1 نط ف e ۳ ی و سگ " لوش نم ىش یی ۱

 تام

 م هد 7 اه ار 1 نا ,دایندو 3
 ] هاب دو نینج نالوا هدننرف كنا هکرارولوا رظتم راهسوک نالوا یتراسق كلا |
 ۱( رھ وب دروایف دلوت یمهجولادوپسااب و ید هجولا ضیا رولک هروهظ هسالاح هل |
 ۷ 08 دیآز هنوک هچات # رظنم هنش ذک یاهناح را یوم ن ولوا رظنم یرب 7

 1 یسهلج كرلناج نالوا هتشذکو نالیف لاقنا هترخآ ندایندوب كاذک (رطدناج |
 ول درغوط هنوک هترخآ مع رورمم ناج نیدابا رارق ه دن حر لواات ردرظتتم ۲

 (واتساب ز سو دنب وک تاو * وا تسامز ادوخ دخ و ناکنز هک یواش +

 رار درایهور رد هرفک و عفو اوشا دارم ن دنایکنز ردن درب aad کدو

 نالوا هجولا اوا دجول قو ا اوز رادایم ندرایمور ردن در منج مزب زداسب ز قق ور
  ۸ rc»ا 3

٤ emt تم ع es 



 جت

4۰ 

 ارز رواوآ رب , دنا هدد لعاع عبیج هکردتد حو هم لوا هک ردرب دع وسم

 روک و نكس هما و *داکهدارا لدسحاو نع لوا ی” 4 ج

 لاس نارارهدص هلند هه يه و و رواوار یس هلج ۰ دقدناوا رظن ه تقی و

 هلج وب ماوعا الو روهشو مانا الو حایصالو هللا دنع ءاسءال هکر در تعاس كبو

 یعادتا هکر رد اکالزا ردراو یداحایند كدا هلا لزا هد ۵ حول رولاق لاو>ا

 مج حاسفا ادا هیلوا یرخآ هلوا یلوا هک زار د اکا دا هلوا یرخآ هیلوا

 تا ادو سَر رددنا لوا تادو>و» ءاهتاو ردل زا رخآ تادوحوم

 ارز شک داجاو شثلوا ھت رب یر دباو لزا 0 د هر یا دم وا راتعا

 یرابتعا تان دعو تاقوا رد هل را تعا تائدحو تاقولت یراتءا یدہاو لزا
 ره هدفا دباو لزا دک هروهظ دو طء تد.حوو ۰ د-5 دلوا فرطر

 هکلب هلرس هطساو صو دافتفار دوو لو هباحو یالهع نالوا ندع رواوا

 ناف تداسا لب ثداح دهی لصتالو هللارمسغ هللا فرعبال ) هعیقط ای
 راب درا هروک هر نیز زا تەل 46 یوم % لزب مل قاب عدقلاو لزالای

 یدسا هد ز م الساا تب ترمه ( راد نا لوءع م4 رو>رد#

 لنفاخ كلراد تروص عو سعد كراددوب رونک ناسغمرارب یف ندساو و

 4 یون رهلوا رد و همه نزار كلاعلوا رنو ناتق دال هن راحهذو هم رالعع

 | ترمضح دیز (نایشرع اباد شرع مس نه * ناعآ دت نوح ناقاخ تفک

 4 سرارر وک ههن ینایسآ قیالخ هللا لوس را ی دا همالساا هيلع مرکا لوسر

 ویدازز اب یبر شرع یا رظن ۱ یناکذ کش مزوروک هل وا هژرآ بوش 9 یهرع ۷

 تسه # نم شش خ زود ته تاح تشه ¥ یوم # ی درب و و باوسج

 ت ردرهاظو ادد هدکوا مب خزود ید تنح گری ( نم شد تب وعده ادب

 سان یاو ك ك 4 یوم # یک یغدلوارها-ظ ت تب رب من کوا ت تسرپ

 ییادعب ل / هدهر مرا اکارب رب یلخ ( (ایسآ ردوجز نم م مدنکو یخ ۵ ار قلخ
 و ےس

 ادب ن ٠ س # تسیک هاکس و ت سک ییشهب 4( یوش ل ی ۶ خب داکان دەب ب را

 هدف مب یک یهامورام ردي هلاک و ردوک یتشهد هک (تسه تسه ام وا وح

 د و ضا مول # ه ورک یارب هدنش ادب ناعز نا یوم ردە راکشآ

 (ءوجو ضیبت موب )ردنراسشا هه رک تیآ نالوا هدنارت لآ "روس ( هوجو
 تج#! هجو ضام هلوا ضا- راهجو هج ه دنا هکیتوک لوا داب هلبارکذ
 هایس هوجو هجن هدنوک لوا ( هوجو دوستو ) رده انک ندروبحو قوۋۇز

 تدوسا نیل ( ردهیاس: ۳ هو دنا ر> و تاط یر هو -و داوسو ا |



 نداد یی ۳۹ ی دد كز ) ات دلا نع ین تارع لاق هلا ناسع رد |

 | مدساوا رمسوص نیزدوک ید سپ یراهآتأمظاف ) مدلبا لزعو مدابا رود
 | وب (از راہی د شرع ی ارظنا یناکف ) ما قناب وا هک و ( ییسبل تره-او )
 ۱ هسدس رع كءر نر دا رظن ۷1 نو 2 داوا لصاو هن هب" ر عرب هل رس ٽضابر

 | ن ردنارظن نناکو (نوذ ذلتب و نومعش هنا لهایا رظنا یناکو ) ارهاظ

 | نردنارظن هرانلهاو(نو وات راتلها ی او)هدلاحیراک دلبا ذ ذاتو عن هنج لها
 | یو یوع یوا مروروک هدلاح یرلفد رذج یک باک هش رب یربیران لها

 | را:لالها یلاو ) ید هدشاوررب و زرد هنصرغ> بلک هلایع ماوە ردندًأوع
 هدلاح یرافدناوا باذع ن ردپا رظف هرات لها ینءب ردشلوا عقاو (نوبذس

 | هیاع ریمغب تروح ) مزلاف تدصا )سو هيلع هلآ ىلص ىلا لاق ) رواوا كءد

 | + یوم ۴ هللا مزال هکندنک نرتس ل دابا تباصا دب زاب هکر بدید مالسلا

 لور تروح )اصاب قیر یا توها فک # ار دب ز یاص ریقس تیک

 هالاح ه یقیذر نالوا ولافص یا یابد هدب ل ال وا ینالغوا حاصر مالسلا هيلع 8

 | هباع ىلا لاق هد ریش ثیدح نالوا روک ذم تاب وب كداوا لاد هحاسرص ۱ 1

 | 46 یونثم 9۴ رولوا یمانه*كئاوف دی زاب تهصا فکدنزا موب حابص مالساا | |
 دب (تنکش رک ناسا غاب 0 وک * تّفک شوا زاب اسنم"وم اد بع تفک

 مةيدلوا نهو دبع یدبد هاسو هيلع هللا لص لوسر ترمض> یرلتر طح

 لواور بک انوا دو ٽم صا تیدطایف عفو اک مدلوا لسحاد هحاص هدتلاح

 یغاب كنامارکاندنغابناع اییق ناشلی دید هن رارمضح دی ز مالساا هيلع ریمغ-

 لوا هجو روا وار اخ ید كعد هسادلحا رک اناعا عاب هل وس“ ا ھا دلحا

 ما 0 دول 1 eel | وک + یونم % زواوا یمایشم كئلوف تناسا هدعیو> ق

 هللا یلص مرکآ لوسر تروجح دز ) اهزوسو قش عز مسن بس * اهزور نم

 مگ وا ن درلرارح قشع ۵ ےک ےٹاوا هةرزان وک ہٹ نیدتا هلسو اع

 كناو ی ترهاو یراهد ت امظاف مشوا ماف هجا و ماص ژدوک هکر

 | درذکب رباز هک * نانج مدرکرذک بشوزورزآن ٭ یونیم 7 رولوا یم وهذم
 ی رک ندرس یجوا كيائس هک مدلیا ر نکن یاحما ندشوژزور ی ( ناتس كون

 9 دک هلا هوا ن دشوز ور دن هسرک رها ن رت توا كناس

 كل. ول اس نا ر اره لص ٭ تسکد al هاج ورم نازا 5 # یو ¥

 ) داقتفاز وس ا هرار لذع # داعا ارداوآر لزا تسه* تسگب ناس

 هلا یلص مرکالوسر ترمضح دب ز یاو غوا ثلسو هیلع هللا یلص مرک الور ترضح

 هللا لو-سراب هک رارروس پوړ, و ربخ ناد هبت رم یغیدلوا لصاو یدنک هلو هیاع
 يجو ۳۳۹۳ لام هلج ۵سالوا رطذ نده لوا هکمدلوا لصاو هب فن رب
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 یدتک هشددناو نرکفندبلق كراون مالکر دن رواوا هیانک ندوظعت لاکهسرواوا |
 كم رایدلوب نیست رع یرظتو فو نر قلاتشآورلیدلوب تیثارو ی د تنا ۱
 یور موف نا دنکیم * دننشحو ردوزا هل ج نک رم 46 یو رولو 4

 هرژوا توم موقوب رلررد هدنرفنو تّشحو ندا قاخ ميج هک نوع (دنخ شید |
 ندنا سد زد همءط زیدارپ اب وک رد و ه راثوب تو* ار ز رارلبا ده ا

 راغ دسوک ءززوا یلکوک ك رانا (رهکرب یز رص دآ قدصو *رفط ناسشیا لدرپ ۱ دان سک € یونتم 3 رروک ہندی داوا فوخم ارھا ی كنا بويا فوح
 ندرلژو هک لرد نعرک اراک رم ند هنحورو باق كرلتا ین روب 1

 هرز وا قدصرزمم ناو جرد را للا ل ثق یرانوب بواکر زۇ نالساب ةة دۈجو كفل |
 راررتفو وغ كل # دنتشاذکبار هتفو وک درک 6 یوم ل ر دشندارم | ندفدصیدناوارکذ هدلواعرمصم هک رداد هدن وب داره ندرهک ناک زژوارهک رولک
 نکیلو اب دلبا كرت یی هیهفف لئاسعو هیوحت دعاوق هحرکا هيلع هفاطو ( دنشاد

 ےک

 | شمار دلب یرلشقت كج هرکس عح ( تس هنفاب ارش ارا شاد حول # تس هفت
 یسرکو شرع ( اد-خ قدص دعقم نانکاس 9 الخو یسرکو شرعزا درز ۱ یوم روارا ید ردشاوب یف لوف راش یدنک تاجتشهوا نوا | علك رالد ین اصوب نهب ر دشلوب یجدیا لوبق ییحول اف كرانا رد ایه عولطو |
 كر دععم تیادخ ترمضح رود هتسارو كشرع الخ ردررت عا ندالخو 4
 زاهنو نانا ىق نیتنلانآ ) زمفلا ةرو ف رهن اش ی یلاصعت هللا لاقاک ردی رانکاس 4
 هلتضاب ز كالا ةو نالوا ناص ند هلح و (ردتعم كيلم دنع قدص دهم ق 1
 ەش اكو دهاشم كناو هنناکخ كهنع نادت هللا یط ر د زت رطح نالیف لهیص 1

 زر رویپ بودیا عورش هدا كن
 نوجو نوجزورما کارد زره مالسلا هيلءغربمی ندیسرپ # -

 هک هل لوسرات ا ةخ اتم وم تح صا هک وا نتفک ب اوجو ساو رپ

 دز یدید هد ز ه دنحایص لئوکر مالا هيلع لوسر ترضخ ( ديزل مول ۱ حایص ) مالسلا هيلف لاق رابا تباور یرلترمضح سنا ندلسو هيلع هللا تولض ۱ ِ | کا بن ترضخ هک ردراشا هوو كنا رش تیدحو فیزرش چر وا
 لخاد هحایص هللاح هل (دب زا تا فک ) ز دالغوا لمالسلا هيلع ریمغیب ]

 نم ود هحایص هک د دی ر ( هللا لوتسران اتم وم تاكا لاق )دز یا داوا
 يمدد ( كلاعا ةميقح اه هفیف> "ئ لکدنآ لاق ) هلنا لوسراب مداوآ لحاد ۱
 یقین كکناعا كنس سب ردراو یتقیت>رب نشره اقیقحت رابدرویب مالسلا هیاع |

 4 ل ۶# 4 ۸۰ ¥ 8 یورشا #۴

 PEN تا ماک دحس سکس صدا یحروکصخ



ید ملام هجرکا ردلباّ هاه می تروص اذهاو ردقوب
 | رد هیهلا تایل رهظم 

هلحم كنافصو ایا نج نکل
و ردق وب تعسوهدنا هفغلوا ی

 كئافصو اما عیج

 a تکاس ابا لفع وک یوم $ مهفاف ردل. اک ناسنا لد لباق هغلوا ینآرم

 هلکوک كنادخ ترمضح لفع (لدتسوآ دو تسوااب لد هکناز * لضم ابدمآ

 | لوا یدلوا ل اضو ناریس> دوخابو یدک ثکاساب ندنیفک ك:سابا لجن

 | سش ردیموا لد د وخاو ردم هاکنا لداب و هللد ترمشج لوا هکند-نهح

اق زج اع هد میت كنوب هکر داطظو خیاشم "هدکنربح ینعموب هد صالا
 | ۱۶۳۷ ردرلشل

 | هکلب ردلکد هراپمخ نالوا لکشلا یریونص دامه ندلدو هیئادح ولا ةيلغ دنع

 | * تب * ردن لکوک قجلوا لب وا ردناذ نالوا یل هلال ع اونا هدبلاقو باق

 | ردلا لد * تساحم ز یور لاح سکع لدا و * تسام لد سکعوا لاح مادن

 ۱ یبحاص زار نشلکند (لکشمزارنا تشک هدیشوبام*لدرد تسواا وا یور

 | سان هل-وب نوا دی ات ییانعموب یرا-تبب و و راش ا تراشا هنو مهوب

 | هدام لدزج دات دا یدقره یکم € یر و اسدی
 زسددعمهو هلددع مهدباات رلواسکعنو نغوسط یساکمنا تشنه (ددعیآ

 عج هبنمو هیلوا فصنم هلنکم هو هد وه ین هبیرغ نداکوک نالوا

 رد هربکتم تافصو تاذرهظم هکر داق تالءاک ناسنا ہک هیلو ىجا

 | یکیرهیدیاات (وردنا یا دانی * ور دباک ون شقنره دباان هک یوث

 رون روکو ب شفن لوا هرچا لکوک زسباجر روک هرزوا لکوک لوا هک شفت

 (كنردیپیب وخ دنت یه دره * كنرووب زادناهتسز ليصل ها < یون

 ` یتسمب رارروک بوخرپ ففوتیب هددرب رهردراشاتروق ندکنرووب لتفصلها

 | ندنعیعح بانجهدمدره راشاوا صالخ ندنس هب تر ءو و كنروب افصلهانایفوص

 | هدمدره هسرولوا هپ ردسصاب هدیب وخ رکا ردراسشابق هدهاشم بست بوخرب

 شن 4 یوشم 9 رواوا كبد زرروک قلب وتو قلب وخ ندفح ترضح
 هک ردرلینابر اع لوا رلنوپ ( دنتشارفا نیقیلا نیع تبار * دنتشاذکبار !ع رشقو

 | ۳2 تبع قو رلیدتنا هجوب یلعنیفیلانیع رلیدوف یترمشقو یش ةن كالع

 | شوق تفر € یوم رد لد مام تاسو هاشم بور
 | رایدلود قلا شورو یدتک ندرانوب رکف (دتتفا اشارك ورڪ * دشتفا

 , لامعتسا خد هل! لا هدنالصو ه-فلرغوب رك رابداوب یترح و یر كدلاشآ

 | دارم قاب لا رکاو ر واوا دارم قلزغو رکا رونلوا
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 | را سیهور شقن یکیدنروک هدنسهناخ راینیچ ینءب یدنزوکو یا هداروب يدروکه دنا
 || نعپ یدرباق ندهناخ هدد هکیدروک هد هبت رعرب یدنروک رتهب ید هدنسهناخ
 | هراثا هلیااکكنا عارمصموب یدرلبا فطخ یرمهب ندرصب دودحو ندعسچهناخ
 كلبا راصلا فط كش نالوا قراشو قراب هداز رواوا هانک ندنساصاو |

 رولوا قدح ترضح دارم ندهاشداب نالوا عقاو هدهاکحوب سب رددشاش
 ها هسی«هر مولع عاوبا هن راللد *هاخ رانا هک رولوا موسر ءال دارم ندرل نيچ ينیجو ۳

 || ارزو تراشا هلی وب هنکیداهن ځد دارم ندرایءهورو رد راشمروا راشمن ۱
 یا (زه یو باتکو رارکتز یب *ردپ یا دنن ایف وص نآ نایمور 46 یو # |
 ردراسزهورلتغتسندرار کنو باتکر انوبردرایفوص لوادا مم ندرایموررډپ ۱

 || یه

 نمکاب ا رارکن یتسللو سردكناو نديم“ر مولد بتکو رهرهب و ند روصرمه |
 | صرحو لخ و زازلاب * اهتسنآ دناهدرک لقص كبل 4 یو « ردرلب رب

 ُ ندراهیک هک هیس هل وا ردراشاپا لقبص ین هشس لوا نکیلو (اهنیئ و
 ِ زآوصرح ن ركل ردهجو یدكع دەل وب رکاپ ندنوهشو ندلح و ندرلصرحو |
 راشاب أ لعیص ندنراکنژ یود-امو رایغا یر دّتس نالوا كاب ندرهیکو لخت و ۱

 | هنآ یافص نآ ٭ یونذم ۴# ردراشلتف الو قاص هل-هللا رکذ "هلفصو
 ۱ رداد فصو یسافص كنهن لوا (تسلباق اراهتم ين تروص # تساد فصو

 نروصهک ردلد یافص فصو داره ندنراکدطا یقناص ةن یراوبد راپ ءهور یی

E,9 ی ر  EEلوقو  E 

 ل

 : ندلد نیآ ینروص نسروص . نالوا دح یب كبيغ اع E یءو*دب ر ا
 1 تارو ف هک رداضم دیدار هک ندشرج و اللا هیلع یسوع قد اردلب

 ٩ یسهعر ؟تسآ (ءوس رف ن هءاض جر كيج 5 لخدا) ردیتروص وا كالاع

 : اب ردو شرفو شرع نمی .صهکللف نروصوا هحرکا ( كعو اردو شرو ۳ 1 ین ٭ كلفرد رکن ت تروص هنآ هجرک ۳4۹ یوم و رلدا تداهش هناسعهوب

 هنشآ * نآ تسدودعهو تس وا ناو + یوم 3 درمذیص ید هک“ و

 | رددودعمو دودح كعسو اب ردو شرفو شرعو تالف هک ارز (نادیدح دشابن اراد
 ن_ددآ قلوا رهظم هیغ تروص سپ لی زلوا تباتود> هنس هذآ لکوک نکل
 رددها تروص دار ندنروص نالوا مقاو هدراتش ون رواوا ند لاش كاد
 هللا نا ثىد ایف لاقاک ردزاج ه-نساا 1 دنع قالطا تروص هی اعت قحو
 ا اسا دا رم نددبهلا تروص سب هتافص و هناعسا ییا هتروص لعمدآ قلخ
 هکعسو لایسو هشرفو سرع هر اعم عی عم ىهلا تادو رواوا هلا تافصو

 هسیلاع مارجاوب وما یقاعالو یضرا ییسعسبال یسدقاا نی دن دیو رها ۱



 ار 7

 ۱ راشاقن نالوا یمودو یی ر مور لعاو نيچ لها مند قار لرد نايمود |
 ناینیح 4 یواثم # رایدبا زتفراعو رفقاو هدارلیمور رلیدلوا زضاح مگنوخ

 ۱ ی هاب رب رایدید هرل تیعوررلبنی> (۱هنآ كيد راس صاخ * اع هاخ كيدنتفک

 | € یوم ۴ نوسلوا رکصوصحوقبال زس هلاخرپ و تل یلبا لس فصاخ |

 کیا لاتقفهیووق 6۴5 یموردتم قیچی رد رد لباقمهاتوددو |
 هی یوم 9 یدلا یمور ینربو نسبچ ینربندهناخ یکیا لوا یدباراو هناخ |
 رایی (دنجرا نآ درکزاب هش رخ سپ ٭ دسنتساوخ هشزا كنردص ناسنیچ |
 یدحا یس رخ ءاشداپ دندامسو زب زع لوا سا رلیدتسا كنرژون ندهاشداب |

 ( اطعادو هبنر ارااینیج * اهکصنر هن زخزا یحایصره هک یوم ¥
 ,یداوا_هسنطو ن د د هاش یاطع هرا سنی راکنر ند هش نخ حاسصر ره ۱

 (كنژ عفدزجار راکدنآ روخرد * كنرهو شیر | یوش # |

 قلا ه نت راک مزرب سس | راک قبال كنرو شقت هراک یرمغ ندکنژ مفد رابدب د رلیمور ۱

 تنافک قاتف هک رو هیفصت بوبلبا كئژمفد هکلب رداکد مزال كنرو شل نالوا |

| 

 نود رک وجم * دندز یم لقیصو دنتسب ورفرد 4 یوش # رایدید ردبا ۱

 یناصو هداس یک کالف رایدروا لعیصو راد داغد نود رلرمور (دئدش یقاصو یا

۱ 
۱ 

 یتلیضف كنلوا كنری و ناص سب رابدابق الحمو اعصم یهاخ نوردو رایدلوا ۱

 یکنر ی هب یکنر دصودزا 1 یوم e رررو-ب بودا تراشا هلرل-ب وب ۱

 ندکل یلکنر زوب یکیا (تسهم ارکعتر وات تسرا نوح كر * تسهر ۱

 ی اهردهامرب تالتس گنرو ردباج هکر دریک باص“ اه “كتر ردرا و لو رب هکل مسکنر

 هامنادّرمسخاژ نآ * باتو قد وض راردنا هچره یوم % رایاروثم

REE,س) لد نداتفآو هامو ندزنخا یا  

 ۱ 4 یوم ۴ رولوا لصاحندنس هبت مك اکنر ی راکاباتوتفا طا نالوا هدناولا /

 ۱ مکنوچ راینچ ( دندز یماهلهد یداش ېپ زا * دندش خراف لعزا نوح نا ناینیح |

 ۱ ا رد دهش 4 یوم 2« رایدروا رالبط ی یربوا ند رورس رایدل وا عراف ندا

 ۱ یدروک یراشتن ی داک ءاش (ار مهفو از ار لة نادود د ی م * اهشقن اجادد |

 یدلوا ناربسح بوروک یشن یکی دابا كرلناو ی دباف یمهفو یلغع راشقن لوا |

۱ 
| 

 ( نایمزا دندسیشک الاب ارهدرپ * نایمور هر یونب دمآ نازان دم  یونثم $ |
 ٭ یون # رابدکچ ورفوپ ین هدرب نداتروا یداک هندناج رایمور هرکصندنآ
 لواو ر وص لوا (اهراوند هدش قام نآرد ,دز ۳ اهراد درک نآور وصت نآسکع |

 یونش یدروا هرزوا رراوید شا وا المویاصوب یدروک یتسکعالر ع ۱
 هاشداب , هکیهنره (دوب ر یمهاخ هددزا ار هدید * دوم هبا جا د دداجم آ هجره |
۱ ۱ 

 < دو : ۱



 هه يدا رم a ه بهسو ۲ ضب NE ا مال

 هلع لاق ) رزرو تراوز یراترضح هنو اا

 متا لب لاق كناوخا انسلا هلا لوسرا اولا انناوخا تیر دقینا تددو مالساا |

 SC هبت م( ضو ا يلع ےھطرفاناو یدعد نوتات نیذلا انناوخاو ییاوصا ۱

 ریسمخب یتاج كرانوب هلبتالوو توحا رون ردبا اضتفا ینلوا تمهمهو رهوک |
 رروک ی رلثوب مالساا هيلع ریمغیب هل- الوو توبن رونو ی السا هيلع ۱
 (نادب منزبیمه ار انا نمک ۴ نواس نایب. دل دنیب رون نازا رع رھ 4 یوم ¥

 هک یواش ۷ مرروک هلرونلوا یرانان هکر روک ندیهلارون لوایبیاج كرنا |
 ییسهب نس نیع 2۳ اینا ماا هکاب * تاورو ثبداحاو نیهگ ی ۱

 هکلب زسنااورو ثیداحاو رسباتک یراخ و )مرتو یالسلا هسیلع ربمغب
 رلنو و رارولیف هدهاشم هدلد:شاو رارروک هدنبمشم لکوک نالوا یک تایحپآ

 هدنیصعول ابلق ناو رار د یر نع یبلقیئدح یورره هکر د هیلو هفناط لوا |
 ذخا ندنالاورو دیناسا یلعو رار واوا فصنم هلبا یوهفم كناوق د

 هرس هللاسدق دز وبا لاقاک) زردی ذخا ند ياع نالوا یایوعاد هکلب رازعا | ۱

 (توعال یذلا یا ن نخ و تیمنعانیم مكمل عذخا ءلعل ااطخ زب 1 |
 فر > اسما (ناوح ایبارع انس >< انعصاز زار زار # ناداب در درکل اش امارس یوم %

 نیهشگ نیرلنربا هبت رمو هکیقوا یزار تنمالک ایارع انهصا لیبیرمسكنلاوقا ۱
 | درکل تسمارمم ید هد هشت ضد ردرلترا نالوا هدنب رمش تایحبآ تاورو |

 مالک نالوا عقاو هد هجاد ردشلوا مقاو ناوت ابیارع تعصازار ادب
 هوا بلطهدنآردشلا رور هد هحابد یمهصف كن و و رولوا قفاودو هروک ذع ا
 (ناینیجو نایمورزاوک هصق * ناهن عزا یهاوخ یلاسرو ٭ یوشم # |
 كرارساو مولع هل ٠ هیفصا درعو كسّرسا لاشرب ندناهن عر ڪصاو 1

 کرلنا هلل وس ةصق ندرلینیحو ندرلیعور كس ربا بلط ناهر و لیلا دن ۱

 ردو یس هصق ۱

 ۳ ¥ یرکتروصو یشامن |ءرد ناینیچو نایمور ندرک یر ةصق 3# ۱

 راینیچ ( رفورک ارام داتفک نایعور * .رتشاقنام دنتفک ناینیچ 46 یونثم # |
 هدزر تفاطاو قورو ردراورفورک نوا مزپ رلیدتبا را یمورزرت ساعنزب رلیدتبا ۱

 | تسکا هاش رک * نرد مهاوخ نا ناطاس ف یا ۷ یونس" 7 ردهداژ

 ۱ ندهاشداب رک مسلیا ن ایما هدصوص> وب یدشا ماشداب )ن ( ن رک یوعدود

 | هداوعد ندر نس هکشعد رد نینرقلاوذ ردنکسا هدنحرش لد ناود دار |

 ا دندش رضاح نوج نيچو مور لها 6#. یوتتم #* ردك رانشو یی م



 ۰ بک
 7 ا حلا یر وهاک هسرولوا هیهلا تفص دارم ن دما رک او تالذک نوکیال |

نهو یقییع زایم# هحو نر لا هرس هللا سدو یرعشاا نسخا
 ۹ رد رف هدو 

 وا بکنم ندفورح دار ن نیما مالک لص# ر دقو> تع هدلح و شب

عاو ) یدیاوا دا رع مسا نالوا بک ر ندفورحرکا رداکد سا
 (اصاع هللادب

 اوا تدابع ههالا ةظفل نالوا هدنتنآ ( هللا اودبعیلالا او مما امو ) یخدو هدننآ

منا نالوا بک ی عندفورح دارم سا یدرواوا مزال
 مولحم ندنو ییددسلوا 

 نی دارم ن ادعا نالوا هلفرحو هل ظرا زرد هکر دوب یس هفیعض "هلدا لردسوک

 هدهاشمو نس هلی نیقبلا قح یاهو نس هلوا فصن» هل اد فاصوا ات هیکلا |

 .(وش كژب ها ت ضا رردهوش كاریبییهآز نهآویمه هیون نس هلی
 زسكژ هدنضاب ر لوب لهبص ب ولوا افصم ینعب لوا كنر یب ندکلنهآیکن هآ ۱

 ۱ ن دنوسق یکتاذ و لیق الح شو هثنآ نداوسام راکنژ یکلق یی ل وا هنیب آ ۱

 | ٭ یوثم ۷ لسیف نصم ند هفرفنو ترک كلر بودا كاب ندنرودکو |

 یکیدنک (دوخ فاص كاب تاذ نیما * دوخ یف اصوازا نک ینابص ارش وخ

 هلا هاب ر قالخا ات ندکقالخا نالوا ینافنو ن دکفاصوا یدنک ہلا یفاص

 ۱ ۱ یاد نالوا كاب و فا ص ی دک و نسهلوا فصتم هلا هر فاصواو

 ۱ كنفی رمش ثیذح (ینم نونمّولاوهللارون نمانا) هکر د هد تغیقح دا رم هک نس» روک

 | لدردنا قب هک یون ٩۴ ردهبد تفیقح یسقیفح تاذ كراامۇم هیکساو#

 مولع هدکبلق هکنسروشریهب هبترصوش ( اتسواودیعم یب وبانک یب *ایینآ مولع
 بانک نسرروکی السلا مهیلع

 "ریسداتسا وز مس دیه هوز س هعلاطم
 ۱ ۹ + یوذتم 3

 | هیلع لوسر تریضح ( ممه مهو رھوک مھ دوب وک * م مازا تسه هکر بمفپ |

 4 مالا و
 سس سس ِ 2



#۶ ۷ % 

 هدافا ه كسایق رکذ عاد قرح یکیاوب و كاوا عناق هی وه مان« دلاس كخبداوا |
 لوا رکا ردنا ہ دناف ظفارکذ هجو نم ما ر درک هلا سفتو رګ هکلپ ر دبا |
 . باط سا“ كوسا نالوا روک دس٥ لوا بوغوط لایخو و رکفر ندع” ۱

 تفصزا 4 یوتم # رارروی مت هسرولوا رک اذ هلیلاسیخ اعهعو هسرولف |
 ندمانو ندتفص ( لانصو لالد تسه شلابخ ناو لاسیح فاز هج مانزو ۱
 | زدیک مرکو فطا قصو ردییک لع هف> بانج ها ایم ضوط لایخ رغوط ه |
 رضوط لاخر ندنو «رکاذ لوا هسایا رکذ یراتفصو مساو ةسوک زال |
 ےک لولد ءب لالد "دید 46 یوئثم ۷۴ رواوا لاصو لالداکا لایخ لواو ۱
 3 الد رمو دەر ا نعانادو لقاع یا ) جک لود دون 5 داج دشت * |ا

 هداج میکتن زولوا مراتسم ىل وادم هنتبلا لیلدره ارب ز *ل دمر وکی عن یکدروک ||
 هوا لیلد هک هدرب هره دارم رلوا لوغ حد هیلوا قن رطات ار ز ردعر سه نلوغ ۱

 لو رهو رود لو و هداج دیاسدعم نارو هل وا دم خدنللد ردر رعم اولدم هبا

 یم تفصو مساره سب زلوا سسلوغو ن زھر یوم رکاو یروصرکا هسا |
 یی یا ج د یوم % ردا وادم 6ا قوص و ٣و یو 3 الد هو وصومو

 ةظحالم الر ید معاو رداکد نک٤ مسا یکیا رمماع“۶ اریز لدمروک یکدروک مار سنقیفحو "رسا حبه ( *.دیچ لک لک مالو ف اک زاب * ۶٠ دید تقیفح
 ندمک یا دطظحالمالبیعسا ار سد رد-اکد عفانو رسم هسلوا 5 یمعلا
 یگود روشود لک نید اتق رکذ نمالو فاک تکاب ك دلوا یکد لوا عطت

 لاح یرواوب لاح ثالباب # ندکعد لاب رولوا یمولتط غا * تد * دمروشود |
 فوصوم هک۔اب هیلوا هظحالم الب و لفغ نع رکذ هکیدلوا مزال سپ * ن دکعد
 یعسهور ی دناوخ مسا هک یونثم  هلوا هللا یپسلط یمدهو یس هشام
 ندفورح گنوچ یھلا مسا رکاذ یا (وج بآ ر دنا هل نا دالا هم * وجار
 ظافلا هک ہللا باط نس ام كلا یروب كدلیق رکذو لدوقوا یمسا نالوا بک رہ
 نالوا یک هام سد ا هاه نالوا سکعشم هدنا یو یکوج بآ قورحو
 لا دنعو لب هدالعا بن هو هدالاب هکلب ها بلط هدسعهاو طول ۳ یهلاتاذ
 ردیعاععا كن دبهاا ء ایا هکلب رداکد یهلا ءاعسإ لصا هظوفلم ءاسا او قیفحلا
 تاد نحر الثم ردیس هیعم فاصوا كئاد نالوا یی“ یھلا ءا |٤ لصا نعد

 كح رلتفص و رد هردعلا هلند تاذ رداقو رهقاا هل نع تا راهقو ذجرا 4 نه |

 كنیهلا مسا لوا رد هک رم ن دفورح هکی رسا راهقو رداقو نجروب و ردي
 كراء هسروا وا مسا ن الوا هک ص ندقورحوب دارم ندا رکا ردیعسا"
 یعشاو ردفلنخ هلراصعاو ما یالتخاو فلأتم ندفورحو تاوصا ارب ز رد رمغ



 یو
 ر ارم ر 6اا د عام ن ن دشدملوا وا يف هکلب رواوا راب های> اص وا هلوا

 الا نآ * هطساو ی وهز دوب ناک ٥) + یونثم # هلاب ذابملا رواوا
 هلا تب وه ینەب هیلوا هطساو یب ن دوه ع لوا هکلع ( هطشام نر وومه ۱

 رارفورهلکا یک یکتر كن هطام م لوا هبلک هلیسوالب هبلق ندشناج هیناب ز تاذو ۱

 | € یونثم ۷ رربد هنروع نزودزوب هطشام رولو ینافو وهدنامززآ هکلبز اق |
 | داب و رکا نکیلو (یشوختدنشخ و دنربکرب راب * یثک وکیارراب نا ن وج كيل ||

 یوعئو حالص هداید دعر نه بودبا لی هلکک دلس یی نس هک وا١ ی

 || ندسنس یاقثو راب لب (ام)عهلناهثروع اس لع نم) بوجومرپ نس هکا نمخت

 | ر ر دنا شخ قاشوخرس ندشن ارش ندس امو قاشوخ اکسو راردبا جبر 1
 | شکم نیه < یو نسرواوا لاو هفوذ تفیقح بولوا ندز هدازآا" ||

 أ نداوه نکو ۸۶ لوا لوا هاکا ( لع رابنا نوردرد ین نیت ۰ لع راب نآ اوه رهب

 ۱ لصاو هم؟>و راع نازخو ن هروک قرانا كاع هدکنوردات همکح یروا

 | زا ارت دنفا ن ازا دعب * راوس ینآ مع راوهرر .هکات 6 یوم # نیس هلوا
 نسس هلوا ناب وب ههح هارو نسهلک راوس ه رزوا یسهغروب ۱-۱ ( راب سود

 بولوا صالخ ندع بدو ?o هفسا 1 ننکزوما لو GEN هرکصتدنا

 یهری اه اوهزا ۹ یوم رواوالصاو كناج هنس هپ ونهم دناوفو عفا: كنا

 ن ندهبلاسفن RE e هد د وها ) وه ماناب هدش عا 1۳ وهز یا۴ وه ماج 5

 | یا نرزمسکعا شو یی هیلاذ "ییسجت بارش عل زس: ءاجوھ نسرولوا صالخ
 | كاردا ردتراشاوه ظفل یخااب اعا لب نالوا عناق هب وه ظفل ند هيهلا تب وه

 | لاجو لالجتفص هکندیلزا دوجوم لوش ردنرابعو هاذ نالوا بیاغ ندراصبا

/ 
۱ 

 ۱ یه یه ثیعن نم ن د هعلطم تیدسحارد-تاکو رد درفتمو ف صام هلا لاکو

 مساوهو نافاصالاو بسا ط اقسا طرمشب لب تافاضالاو بسلا طرمشبال

 | تبار لاق هسهجو ها مرک یع نع یوراک هرزوا هصذگ تیاور رد-مظعا
 اب وها لاق ۶ ا؛دعالاییع هب رصنا اثیش لع هل تاقف ردب لف ما لاین رضا

 | سو هيلع هنا ىلص هللا لوسر ىلع اهنصصق تعصا الف وهالاوهال نما وهنمان
 | جا هللاوه لقردب موب یلسع ًارق یورو مظعالا مالا تاع ىلاب ىل لاقف
 ن رفاکلا م وعلا ىلع انرصنا وهالا وهال نما وه ندا و۵ا لاق ع زف ف

 هذهام نیولا ريماا راسع هل ل اسةف نیفص موب كلذ لوق لء ناک یورو

 وه تب وه رارمما بااسط یا دیحوتلا داعو مظعالا هللا مسا لاق تاانکلا

 هب هفلطم تب وههکلب لک داهوواو نالوا ظوفام درع نکیل ردمظعا مسا هچرکا |

 لفاغ ند تیوهوه 9 یا نس سپ اتما ینددلوا ت راشاو مسا ۱



4 (o ¥ 

 ردرها نھ الملا تاقواف 7 الب كنسانغو لو دو سات

 كس كسا لفاع سا ردیک هباشو هوش مدت حوض و کر ده شد ص٤ وصح وس

 هدب زاس یکم * شوخ یا ھبک یهدنیب یهکنآ ٭ یوم دنیا تارام هدنهوت

 زشرروک نام زلوا یینیفحلرکی رلبک یھ یدنک ابد لها یا ( شی وخ یاب زادا |
 هکر دناک و ن-ط هدنو داره ندباب زمسشءزود بک رب ندزکغ ابا جم دشت ۱

 ¥ وثم ۴# ر زردا یشم هلیس 4طساو ؛ كنا دشاعم قد رط رلنلوا تروص لها

 مهو زس( الع روک بک رح ناد یتوجمھ * اسم كارداو سحو و رکفو مهو 1
 ك || دو هطایشا قباقح مکنوچ لی :؟ یننالوا یکرهالدوک یفصنرکک ارداو سحوزکبرکذ

 | كنروصلها هک ارداو س>و نظومهووب هدنیحلواهلوا هراکشآریاعضو ریارو هاک |
 اأ هوا لسطاب و یتسعم یب یک یرلبک رم نالوا ن د شماق تالاسفطا ر دریک یرابک رھ |

 هزاک یکیدبلشا كرلیدنک یرب ره « رکصن دقدلوا ففاو هت كنارانو و |

 کلا | یاهلع * ناشلاج لد لها یاهلع یوم % هلیف تعادن ۱

 | یرالعو راشلوا بکار دن رلاعرلنا ر دیلاج كرلنا یرللع كالد لها ( ناشلاج] |
 | بعت كنا هکر دب راکوب كلرلنا یرا اع كنت لعها اما ردد لیا هتنناج قسح یرلنا |
 اع هک یون ۴# ردرا هرهب ی ن داتدفتغو هدناف كنا نکیل ررکچ یستجزو |

ay pp EGR TSE SSE 
 ا یرثأت كاعرکا یم رولوا راب رب هروا هنت مکنوچ اع رولوا نیم ران . مع لوا هروا
 ۱ راب هت هیحاص لعا لوا هس رولوا مطنم هند هند و و هس ر ووفط هس قا یس هدنافو

 نوج لغ دشا راب ×هرافسا لمح سا لمص ہا 1 یون « رولوا ولوا یظع

 لد ید وهل راسحا نالوا تاروت "هلج « د ههجب ؟هروس لات دز زا( وهز . دو |

 | !هولمح 1 مش ةاروتلا اولج نیذلالذع ) هک راررویب بو دبا هیبشت هراج نالوا راسا
 | « رهسیک لوا هکبتفصو لاح كرهسوک لوش ینعی_(اراسفسا لم راجا لثک

 هرکصندنا ی دالبف فیلکت كلا لع هلردناعمو ماکحاو ید وا لیمح تاروت (

 راکشا رانو رلددلتف لع هلءاکحا یرافدنلوا فلک ید رلیدلوا لماع یتا

 کیم رابدلیق لع هلم اکحا ىراقدكوا فیلکت یی! راررو کر رفس هکر دیک

 e ن دنا بوکج تج زو بعت ینعم یی و رارونلکون ی i هيل |
 | بحاص ل اه اذ ھلو ردراو صدر غن هدنوب ه1 اع نیا لع هلع شفا

 | روس ىل اعتق قح تيب ئم (هلثم اذهف هلعب لمعي لو لع نم لک 0 ۱

 | هلع رب ی هد هراسفسا زارروتک قیا کرانه لوا نبدا ا

 ا هبلکپ روهط نددیهلا تب ولات تب وه نعد هیلوا ندوه ها سپ ر دچار

۱ 

۱ 

 کد ۳1 7 7 7 یوزقل %
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 74 قزلا بنا رم یهو ۳4 توروت لی هدنالبو ا ین ماما ی ا 3

 | ناسنالایلا م * ناویطا یا 0 ۽ لادتعالاب نداسعلا ماسعم ىلا هع.بطاا ماتم نم

Reeلزا ىف مث( ضهب قوف اهضعب ) هنر تالافتلا  oهایدنالاک  | 

 | ¢ بولفلالهانمو سةللا لزاسنم نم حاشملا هيلا راشاام رخآ ىلا ةبانالاو ةظفیلاو
 | هکردلوا تیب یەو یصح الاغ تاذلا ءانفیلاتافصلاو لاعفالایف ءانفاا بنا مع

 الص و ايلواوايبلا حوررلبا ج ورع هشناجهللا هل مما كهللا لوا ( هب اا حوراجرعت ) |

 جورعنم كواسلاتفویف هبناحورلاو ةبنام-ا بتارملا عطف دعب وا ع لا ةلاحف
 ژرولوا ل رڪ ٬و برط ضم راکلف تاللا "مهد ندنح ورع كور كنافرع ء ح وزا

 وعده وعده وچ یونثم 2 ندخردف و توق تاغو ندننوطس ل اک ك - حور لوا

 تروص لسهایا (زاو بسا هتفرک نماد هشوک *راوس نماد نا هلجج نالفط
 رسراوس نماد یک ل اطا زک هلچج رس رانلاق هدنسهب ره ه اسفنظوطح و رلذلوا

 راوسس هت ] بوک وب یتراکتا لافطا میکتنزس شوط یک ب ضا یس هشوک نماد

 هک یونثم  زرونص بسا ین آو را مشقلاق بواوا راو اک | هلدیلقت یکراتلوا ||
 هرلهع رکت یاوب ( دود کاسهگلفر نط بک نم * دینمر یفیال نطاانا قحزا

 مهرنکا عامو ) هک ررپ و ربخ ندنلاوحا لراسک ترع بانج رزرو. ت راشا
 | نظ افیفح (انیشطانم یتغیالنظلانآ ) هنظالا یداوا عبا یرنکا زانا 1 انظالا

 | ردولع ها ق ) نولەقباع میلع هللا نا )رمع> "یر ندعح تور ەە اید عفن

 ردفوب عرب نوجحارلن وب ( ۾٣ نم همه اامو ) ) هدمجت "هروسو هثش یراکداشیا

 ( اة قلا نم غال نظااناو ارا عبات اتوب ى لا الا نوعد نا )

 نطاا نآ) ندنراتمضح اعتق تبب * غعم نایک هداف "یشرب ندفحنا اظ اة

 .هدناکو نظ ینعب یدلبنجف هرزو اراک اف یک یعنظ یدشربا نی رمش صن (یغبال
 | هکلب هلیق قیافح كارداو هلوا لسصاو هنب راکاف تغیفح هک ردقوب توق لوا

 | بلغا هک یو ۴ .لوا یلاخ ندالخو اطخ «دنامز کا ی دلبا اردا كنظ

 | كنظربوا یربلاخ كن کیا ( اھ عض وت یف سعنلآ یرامال٭ اذ حجرت ین نیا
 [ ال دم ر داوا نالوا م دهجرت ها یسغنف ك ملاغ ندنظ یکنا نعد ردهدنهجرت

 ۱ | ود ردعفنا یعاجو دوخا و عقنا یلاجو-ش ابی هسلوا ك اک یا هدراک رب

 یراسالردلوا نالوا هدحصجر هسرواوا ف رط یاو بلاغ سد كساوا ددزنم

 یراعم نسر د ءا عو نس نالا دائع هدنروهظو هدنکلنشور كياتفآ نسسعشلا

 هدیش مولعءانو مهسر ناکو نط هکر داوا ماع هصالخ و مالک دز ردندءا مع

 | كناهبفامو ابد اماردحار نظ بلغا هدنیحلوا هیلوا موهه یتقیفح هک رولوا ۱

 ردع و طه هلبا هعطاتر :لیالدو 4ا نيها رب ینددلوا یکو هاو بەل یدکی درا
 اد

K یسافو # E a دک 



 تان زن و هکلب ر ر بک د سهل ظفح درع يوا نیر را

 نال وا هللا س كرلنا هیفخ مکح و هغیلب رارمسا ها هت ادعام ندنراک دلبا ۱

 ردهرزواریدقتیغبدلوا هل دا رع ندنعاجج كلاروب ورد هدوجوم مدنس هلءاعم |
 هل رلي روح نالوا هدتنج دوخاب و هل راهنسخ لاعا دوخاب و هنب راحور یدک اما ۱

 عافو كرلنلوا تربس لافطا هن هوجولانم اهجو هبسروا وا دار ی را تعهاح |
 لج * * ن اک دوک كنج وسمش ناةلخ كنج 4 یو *% نه هر کب هنعاج و ۱

 ] نانا مک ر ویک یک كرتلغوا یکنج تلخ ( ناهرفم نیو نعم ۱
 | عاناید لها كاذکرردا لدجو كنخ هل ر یر هر هدوهب بواوا فرط یکدا

 هدناف ي وی نیس لج رار دال دو كنج هل رار یرب هر نعم نیرو ا نداد |
 : یی a د هلح * نا شکن نيد وح ریشعشاب هلج + یوم « ردریەحو ۱

 | ۵ ران وب رد رلجلف ندجاضا یرلکنج كنس هج كلافطاو (ناشکهآ |

 تاراپ اف ی و عفن ی ی راتع زع و نو كع هل |

 تنسوس ایا تیک 4 ینرب هراوس هتنآ ناش ا 6 :یوش دم $ رد وا با ۱

 || مزب ساقوب هک ود هل وب ردراشلواراوس هرزوا شاقرب یس رانا (یبلدل دا ۱
 قاخو هاسندلها لو راد ردولشور لداد نهد ردي لدادرب دوخاب زد زیار | ۰

 یراک دید یزات بساو وهلو بعا للدحو كنج ید ارانب هک ردهرو ۲هناهج |

 ( ت.) هللا ساسیق هروک اکو ند نب راراکو عاستم راس ردرنک یزاب بسا |
 || دندشالتیم نادب هکنامد رع لفع یب * رهد ع اتم نیا بب رف لفط تا هت" راب

 ( هتشادنب هر لو بکاو * هتشارفا لټه > "ردوخودلماح 1 یوثثم »۷ /

 | یلاع ندنرالهج یی رایدنک اما رصکچ كوپ نحب ردرالماح هقیقطاف ناهجقاخوب |

 || كرلنا کوب لاحردراشغابص لوح تالو و بک ار ینرایدنکردرا شو دنلب و |
 || بسا یفیدلوا لم اح رایدنک هک یک لاسفطا لوسش الثم رداک د هدنرب یرادشپ

 | ین آ یتسمم نکیلردرابکار ات روصهسچرکا ژردبا معز بکار ییرایدنگهنیپوچ |
 | هنزادنرذکب نازات بسا * ا هک ینورات شا هک یون 9 ردرءاح |

 ۱ هک دەن کر )وی هلاربص تروص لسها نالوا تعرمط دوك یا ( قبط

 || رلدعک ندکلف تاقزوفط قرة شوق تآ یراهدش نالوا لوڅ كدقح ترمض>

 | کیو ¥ رادحا ندیهلا تسد یروهط بارش بولوا لصاو هق> ترقو

 | نالوا هدجراسعم هروس ( كالا "نهی حورلا حورعنم * كاللاو هلا حورلا جرعا
 | مالسسل هيلع لیارپجو هکنالم (حو لاو ذکناللا جرعت ) ردتراث اهب هغ زک لا
 ۱ ( دئس فلا نیسچخ هرادقم ناک مون ) ههالا لوا رلبا چ ورع كار ؛ حور دوخا و

 le راعهوب و و دی كب اا تس هن راثوآ انئد یرادقم نوک لوا هک هدنوک. لوا |



 برا

 ۳ 4 یوم ۳ فالو 2 ینجتوب وا كالافطأ ] یدلوالاضو ا ۳7

 رره تسملوا ( یهاباره شد دخ یعو لکرد # یهررهر وسا رسوا
 نینحوا 4 یو" ¥ روکاکا هلارب رهو هاقاب رشو د فرطإفرط هداوب

 | دانه واوهدلاح یک نو تسموا (شبمقوذو سزا ربته؛* شاپ ردلاناک دوکو |
 ی تس سز ردربخ# ندنفوذ كنارش كئاو ندنکلتسءكنا لافطا هدندراكنا |

 بارش تسم هدنتف كرانلوا تروص ماع ناییصو تعیرش لا-فطا رلثاوا ادخ
 ادخ تسمزجدنلافط)قلخ هل یون ل ردیکی لاح نالوا هدشدام لافطا كناوا
 ند اوه ردرالذطقا واخ نالوایرغ را لات یی (اوهزا اسو

 هدلاسو نسرکا ردرلناوا هلن یورو لا رداکد غلاب یسی ريغ ند هنو : شاتروف

 هددسداربب هدروطناسرکاردرل)اق هدنس بن هسوهواوه ملاانو یصو هدد سا هزات

 هربرب یدید ( تاب ر)ردشعد سش وخ فصن» ریپ رب تب روب « دلو وب مک ۱

 (رولوا علاب تی را هک | هکیلب لو ۳ ۷1 مدلوا لاا جاد لوا یدید *نالغوا لک ۳ را

 * او تسوهاو پماد د تفک 46 یون « رواوا یناتافوا هسل وا كالیاو |

 وها و بعل اد , ندیم م الک یلاعت یادخ (ادخ دام رف تسارو یکی کا

 هدنوکنع "هروس میکتن ررویپ را زمنلافطا ناسٌایازرسویدیدرد
 اسما اولعا ) دی دملا ة روسى اضیا لافو ) بعاو وه الا ایئدلا ةويلا هذهامو ) |
 < یوشم ل دالو الاول اومالا نزاکت و مکتب رخافنو لب زو بعلو وهل ایندلا نوا |

 هر شط ندوهلو بعل هکنس (یزیشان کحورتاکزیب*یدوک یتفر نورب بعلزا
 جور ترا-هط اط ی ناک دوک كدعا عا صالخ نداد "هج زاب یکیدنکو لک

 | یمهرک * یتوهش نبا ناد لفط حاج نوج 4 یوم نترولوا كاب نچ* |
 یب ؟یعاج كفا اب ان لفط یعاجج نالوابوسام هتوهش و الام ( قف یا ایی اتار

 | یا رارروتک هلع رررو-» هدایندوب سان یعاج نالوا بوسنم هتوهش لوا هکلب

 | بعل بواکءرب رب لعد یب لسفط یکیارب هکر دل وا دارم ندنعابچچ تالفط ناوج |
 | هبع اله بولیق تەما دیلمن ۸ وری هل ربیر, بواوا تروع یرب را یرب هل رط
 | | ردزرهاو ر رو! یندعاجج دم دمت ت بویلوار ۶۱ هدرلنا ندعاج تدصاخ ن نکیلو رارد,|

 ۱ الفط (ینزافو یتسر عاسجاب * یزادوب هج لفط عاج نآ یوم «

 ۱ لا-فطا سب هلتبس هئعاج كس دو و ی زاغرب رده زا ر و ردن یعاجج لوا
 ۱ هلتتسن هلاک لها نالوا هدنمکح لاجر ید نیتعءاسح كنوهش لها نالوا تربس

 ۱ ۱ ن وجا سل طذح د رحم یعاجب كنوهش لهاوب هکصوصخاب هللا سابق هلل وب |

 ۱ نوا قل وا هللادابع رثکنو هيوا نوعا كا نصحنداز یب ودنکه لوا |

 ۱ ۱ لو نه کب + هاچ رو يلج 4 راثل وا ه + ی هی یا لاحر ياق ترسیم |
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 یدلبانیب د وخ یرانوب تبقاع یبالقناو اطاق" كن لباف مد یدک | نمت تام دوخ هک ات |
 د یمه سٍ) ی ی یداد وسزوس قاعم همولونءهط هدئفح مدآ قلو |

 یا رایدتبا ت ورامو ت وراه سا (نابئاحور "یکاب زا ربحیف ۶ نابناک را یاک

 8 دنکاکا كرلبناحور یا رلیمدآ نالوا قول ند دعب را رص انع یا نی و را اکرا ۱

 ناور داشو با نیمزرب * مت یماهفتت نودرک نی رام هیون. # رربخیب |
 مدناکبسل و تادا یە زروعط راق هرزوا نود رکو هکزرل ووك لوشب (عنز

 دا ایسآ ین 2 رووا نا ناور داشو زرولک ز یارو |

err eندئطاسب  EEEتدابعوم زوتلدع " 

 ورکذرب روتک تدابعوزر هدا عج لدع ( عرب رب نودرک یوس بش رهزاب * عروآ ۱
 .* نامز رود هب وا عوشان هک یون ۶ زرهدبازاورپ هنبناج نامسآ هک ره |

 ائزرواوا ی ع هدانز یا یه وجا كنامزرودان ( نایآو نمانیمز ر ردناحهنات ۱

 ابد رولب تمو ک هرزوآ ت تلادع دع ساب تا بلا نیب وزروقن اماو نما هدتشهژ [

 ( نیکردد رادقرفدبا تسار * نیمزر نودر رکل احساس انا 46 یو #
 ید ر وطرف هدنیک رک تسار یسایقهرزوا نیز كم اس كنودرک, لوا هکر الفاغاما |

 كنالعا بن سلواسب ردراو یعطع قرفیناهف هدنیبام هلایمزلاح كنودرکل اخ |
 رولوایشان ندننا-هج لاکو تفرعم مدع كلبا سابق هثلاح کالفسا بن رم تلاع ۱
 مک ولاوحازس ندالهجنالق هدلفسا هبت م هرالوا ي>اصالعا ةت رم هلننساتموب |

 هدب واع هرم ال-ھج نالف هدیلفس هیت مهار, زرارروب داشرا نوعا كابا رارتسا |

 هن رللیا تمالمو نعط بودا ساسیق هنلاح كراب دنک ییلاوحا كنافرع نالوا |
 ۱ ٠ رووا ببس ||

 4 نالهاجزا نشادداب ناهن دوخ" یسمو دوخ لاح هکنا ناب رد #

 عور DR دروغ هداب هک هناجنا مهرس * ET لاو شد 4 یوم ««

 ییانس مکح دارم ندوکح تا یتطاس#ا ك_وکح نالوا قاسصم هبهدرب

 هب هدر یرلنا هلا 4سو الم یرلقدڵوا روتسمندسان كاردانویع هکر دن راد روک

 هک وق شابهدنامه رلرروپب هک رد عرصموب یسهفب رش ظاغلا كراناو رلیدلیق بوسنم

 تعیبط لهاو تروص باسحاو هتازواجت ندماقم لو شیب نسشمجما بارش
 نسرولوا هظم هنرعو نهطكرلنا هک هجا یزازوهغا فشک یکلتس هراثوا
 4 یوث ¥ رواوا ك٤د نسرولیف ملا طو هرس هد تی امرتا ییدنکو

 ندهنانه مکنوجالثع ( دش لافطا هم زاب ورتهل * دش لاضیسم هنانههزا هکنوح



۰ 

 ۱ نوفاصتا نح  مأب رب , همهزا * نورفو تورامو دشوراه هجر یوم #

 | باسذج ( مولعم ماسعم هلالا انمامو )ر دنواشا هبهع رک تیآوب «دنافاص "هروس

 ررروب هباکخا نی رط لع ن دشاس | هکیالم تررع
 ۱ كمر حیه ندزب ( اتمامو ) ہک

 تب رقو « دنداسبعو هدنفرعم (مواعم ماسقم ) ردراو نوچکنا الا ( هال ) ر دقوب
 زواج هرخآ برع ند هبت رم لوا دعب نم ردراو مولععو نیعم ماقمرب هدنعاطاو

 فصتم هللاحر .دنآره ھ بولوا با رخ عءاج ی ؟ ناسا تقیف> یل را نم هدا

 4 وب هک الم ( نوفاصلا نتکلاناو ) راررد رارفرب « رزوا لاحرب هکلب ردرالکد
 rE ااو ) هدناع اط ءادا زرایج دی! فصزب :e ین رارد

 ۱ هحرکا تا * ی ندرلتش نیلوا قبال هنناشز رای دا سد دعئو مس قحر

 اأ هدرک هسا هدا ز هرزوا یماط نوفاصاا نگندهلجو هدرک سا تورامو توراه

 یر * دک ثجر نآ دب یاتهبد رب € یواثم ۴# رولوا تیوب باوج
 دوو هرژوا یالن كلبا تجر ء رژوا یرلکادب كرد ( دی مک قس شاوخو

 هد هه ض هډ اما رد هرزوا یتدلوا دیت مک هیفاق یتعموب كنالوطزآ هرزوا تالاب
 بج * نالوا نیب شد وخو هرزوا کال هجربدقت و ردشلوا عسقاو دک تنعل

 نزلا همم هللا سدق راک دنوادخ ترضح سو رواوا كةد كيلبا تنعل هرزوا

 نالوا دننسمو دم هش راتآرب و تهزنو رکتهو بم هلئاماط و تاداسع ه دلحوب

 لالوا رورفم هکناماطو تاد ابع نقص هکر اربد نورو دیک اتو هنت ہرا هسوکر
 نڪ هدرک هدا نوزرفا ند هل ء دنل.ضو هد رک هسا تورامو توراه هح رکا

 لهاو نارنهک بودبا كرت یریک و توخت نالوا قال هئانسنا شب هرزوا نوفاصلا

 رس # نيک زا دنا تربغا دانم نیه 46 یونشم ٩۴ هنغارظن هلترافح هعارج
 یاب ه-اک یهلا ترمش ندوصوب هک هیلوا رکیلوا ءاکا ( نیمزرعف رددتفا نوکت

 ار نامرف اد یا داتفکودره # یون « زس هشود هیمزرعق هخشآ

 ژدکتس نامرف ادسخ یا راد دنا یس کیا ره ( تسا- دوخ یناماوت ناما ی

 3 نما یه رسکناما كس نعد رد هدنف ن امار دوخ نسکناماو ظةح كاس
 اک دب * دیبطیم ناشادو دف یمه نا ۹ یوثثع ۶ ردقوب تمالتو

 یراق ك رانوب نکسیلوراپدید یزو-سوب تورامو توراسه ( دبعلا مئامز دیآ
 نخ كلدب هکراددید ةيسفخو ی درلبا تکرحو ليم هشت سارک خب

 ردفو ڏج حد لاب صوص# زاد دادم لاسفا من زرللوف لزوکری هکندزب زولک

 * تشهذ مه هاشرفو دراخراخ ۴# یوم X ردکعد نح دیبملا مث یر دقن 7

 سعد ی دموق مه یراخراخ كن هتشرف یکباوب ( ت تشکنار یتسیب شب وخ شن کات
 بو دوضخ هوا مه یار جم ون كن رانورد كن کاپ

1۳271 



aرور تاج ود ا هتدناویح ا دیتی نووی بتاع أ  

 : ندم لک و )وردو دارم ندنوب هرزوا د ساف معز بورد هلعش سوهو سایق هعت

 اهذادروجر ناویمه 4 یوم 3 كدلبا قیقحوید ردوش ییعم نالوادافتسم |

 لروبر نالوا رکذلا فلاسلوا 6 تسم تشک تبا صا راد رک, * تسخونزا |
 هتسکشو هس ندشمایلوا بولق یک یکبدنجما ند رهابص نالوا سالها یل |
 ٩ یدک رک روک ذم نس یدشلوا تسم هلا یرادن تباسیصا رغاصاما یدلوا ۱

 ر و 2 9 ۱ لا ی دلم ۱ ل دش : تاتو ۵4 لوا تب یاص دابا تیلصا هد: ساو م

 3 لالدتسا لها یا دنس ںیہ یدئوا رب رفت ینیدلوا سکعرب یسایف كنا هکو |
 | م دابا تباصا یکیدنک بودیا ینانمرپ هلکمایف یدنک ندنلاقم كماظع یالوا |
 أا هللال دتساو ساق درج هیلوا لصاح هدنس نی رو هکمادام ها عزوید |
 ی شلبا اط هدناالدتعاو ۳ ORE 3و ردقوب راّتعا هاشم نالوا لصاح ۱

 ۱ (غ مزابمه دوی ین هدر, *غ ممزاوآ نازیونآ [آ بناک یوم دوج |
 | ۲ تر > یی ہلوا معزابناوا هکشقلب نظرب ندزاوا لوا كغ رمی ناک كي-و لوا

 1 چ سس لوا لوکس ی هللا دع نال وا چو باک مدع ندهن هللا ضر ناعع ۱

 ۳7۷۳ اچ نیللاروهظندنع رب موقلح كلسو هب هیلع هما یلص مرک ا بح نالوایهلا |

 | یجو اکاو هلوا یک مكنيهلا ع ملا ید یونی رک ظربه« یدنک |

 هدنسابق و نظ هک و ب لاح هلوا شاوارهظم هقحیجویبکت رمضخلوا جد وب و شاک ||
 سابقو زظ هصبس> (انیشقحا نم ینغیال نظلانا) هکی دلبااطخ بویابا تیاصا

 كن #د گروک ارو ممدز ی رپ غ ممه یون ل روا .دیفعو نغم " یر ندتفیفح : ۲

 ییعب ی دلبا روک یتزوک هکیدروا دانقر اکا غرم ( دردو رم رعع شد رپ ورف |
 8۱# لص مرا بیج ت ضخ نیا ش دوا رونم لایا رون طاب مش نح نزا ۱

 ۱ ني نویفح ب ویلیا روک ینا مشج كنا هکیدروا رب رب کا سو هلو ۱

 روهح رق یبع) یدیشا هنر حق كدردو دز یا سا ی دلاق رود ندعلوا ۱

 ۱ یاامزا دیتفیمردو ام مه یتظبا یسکعپ به ¥ يوم ¥ یدتا لصاو ۱

 زا یتشآندنراماقم كلام یخدرس لی نظر هلییس سکعربنکیلواءاکا ( امس ۱

 ۱ ندنتا ا قد تروح هجرکا ھم رش تابا نالوا هد دعامو تب وب رکي ود ۱

 دوص2 ن کل ردوا حقاو هدزوا قب رط كاا با طح هتورامو ٽوزاه ۱ 1

 ۱ )دیک نالوا فصتم رورو بج بودا داسا تایصضفو تعاط هریدنک ۱

 ۱ واتر س تورامو تورا یا هکر رود ناکر دشاثد نوعا مادتو ضا روق

 : تیک لم نالوا یی راعاو تدارو س Sel الوا 4 ید لها نالوا ۱

 نالوا ايس ایسو ند هیلاع تاماقم هلساق و نط درح دوخا و هل بس تیاحورو |



 ۱ نالوا مزالاکب سپ 7 هتحوهاک یدوصقم *هلبقو مرات: ردن لاح تیفح هکر رد
 ۱ قفاوم هسایقو هسرواک قئاطف هلع هکنرهر دکلبا سایفو یر لا دیلنع دا

 | یرحولالدتساویرتواندسایقدرحم راوروپ باوج بد ر دقایق لو.ةینآهسرواوا
 | هل ییامتو لفاغت ندنا نکیارمطاحو رهاظ هدکروض> دوصت» هک نوا

 یاسیلواو مالتسلا مهیلعاینا بودا كر ییرضو سايق هکلبهلوا ضر

 | هب ام تقیف> و هباوص هل بولوا هجوتم هدوص2۰ *هلبق یرافداوا هحوتم كماطظع
 دوقة ندنوببورب و یعمنااک نیلیاروهظ ندرلنا هل سابق درعو یدو رلءا

 | شرهاظ * نح غ رمزا یونشب یربفصنوچ 46 یوم 2۶ هعدردوب هنینلاق
 ۱ روبط ی ندنغيهك-غ> ن س دیشی ریفصرب مکنوچالثم ( قبسنرچ یربکد انار
 اإ عافسازا وآو مالکرب مکنوح ندشناج مارک ایلواو مالا مهیلعاینا نالوا یهاا

 ۱ نسرتوط هدک داب یک بس تفور>و طفل ین حب ینرهاظ رهاظ كمالک و زاوآ لوا نەدا

 | ( نک یاذار ضح لاسیخرع * ینک یتا سایق دوخزا یهکناو 46 یوم ٭
 هناذ یضح لایخ اق نسرایاراسایقرب ن دك دنک هززوا كدساف معز هرکصندناو

 ماهوانالک هروهظ هلنا هیلقع تا نایق ندنناكک كنيهلا غ رعب نسرابا بوته
 لإ ددو نم تیفحنالوا دات نم نده الک و و نسرلبا معز قیعحو یاد ییالایخ و

 یاب رد بادا رم راهتسک بارانا ردنکد هلل وا دا یعلرلتا کو لاح نعرلب وسو د

 * دلج ا اذه یف لاقاک رولوا یس هبت يعالا یرادوصتم راهسید الو رولوا تقیفح

 ۱ تسااخالطصا 4 یونس دوبالادا رحم وک ال وچ ند وبار د باع وک بلوح نم

 | دوخان و رد هسی زوئوا لادبا ( ارلاوفاربخ ناز دشاب هک ٭ ار لادا رع
 | ندسانیاونص هد ابا تافو یسب ر نوت هکر ایدی دلادبا نوهگنا ردهسوک قرف
 ۱ لادب الا مالسسلا هیلعلاق ) تماصاانب ةدابع یوراک رولوالدبه رب كلا یس رب

 اإ لجر تاماسلک نجرلا لیلخ ممهاربابلق ىلع مهب وافالجر نوئالث ذعالا هذه

 | لها هکردراو یتاح الطصا لژرابکو و ردقوج هه ثیداحا د هدساقح

 | رادربخ ندنراتفک كءاظع یایلوا رهاظلها نویکنا ردقوب یربخ ندنا كلاوفا
 | ندرابک خم اشمرهاظ هاساع ضهب ن وهکنا رار ںایق لاردا د لواسلهارنک ارایدلوا
 هل ان ذاغا رابدلب وسزوس ق والا هدنرل# > و رب دليا رافکا تودن اراکنا هن سا ءا

 سيق لص # خو ٥آ توص) یرمط)ا قید ھ + یونثع ¥ مهلا ءو هوش ناو

 سا بفزوپ لدنرکوا هلتوص یربطااقطام سابف لهایا ( یخورفا سوهدصو
 3 لمءاظع یایلواو مالساا هيلع اینا نالوایهااروبط ینا دردن لوشن سوهزو و

 3 ۲ ا ین بس شیما ودر و بس هطهاو توصو فرح قرا



 یوهو د-هز و لب A بازو FEN هفرسو EY صذ اوعنو 2 اب زروال ۱

 زا بسلاو بیم فرم اام) و نلوا نکس# هلبسنو بس> درج فرشو لصف

 | یوقئوع هکلب ناوا تیفرش هلبسنو بسح هاو (بدالاو دل اب فرمشلا فا

 || ثار هن نا ٭ یونم ۴# رولوا هد ر -هد ر وئلوب تلیضفو تیفرش هلل داو
 | دسهز نالوا لضف بارحو (تسناج یاس شداسناب هک * تسیناف نا هج |

 ]| ابا فرش درج اکاو نسسهلوب هلرلیس یناهک رداکد یئاریم كشاف ناهج یوفتو ||
 ققوو هناسسلا هک ردا ور ثارم یهدردیاحوب نس هلوا لصاو هژدادحاو |

 4 یونثم « ر واوا رسم هلسیس هطساو ییلا-ه> دش رم دن . رو یار |

 هکلب ( تساسقنا یاسهذاج نیا ثراو * تساپینا یاهدارم ب۰ نیا هڪ لب ۱

 كنایقنا یئراو ل رادار ءو ردب رائاربع كم اللام هيلع اینا یوغتو دهزوب
 ی رلید دکب واوا نو یئرلنلوا ثراو هنئارمم لماظع یاینا ندب ز دب رااح |

 رفاک رڪضا ردسیناورو حور كرا_ يق رهاطو كاب ن دوا ىوسورايغا |
 + یونٹ $ هدسرواوا ندندالوا كنهرغو هتسقو هه رار واک ید ندنلب

 كلهجوبا لواالث (ناهرکزا ینح ون نآروپ * نابعنمو دش ل- هج وب نآروب
 0 بواوا ند هللالوسر بایګاو یدلوانموم هراکشآردب راترمضح هم رکع هکندنزرف

 ید زرف كشین حونلوا یدلیق تباور یب هغ رش ثیداحاهصن ندنرمضج لوا
 ضو, وزرا ك ندناب رفاک هکیدلوا مولده س 3 د ردناهنکی سا هکیدزوا ندرارفاک

 دشرولم کاخ *ءداز 4 یو ¥ شع ازل وا دیفم معءاطرغب طربغب قلوا یلغواربمغب و

 هکیدلوارون» یک ءامدنزرفنالوا بوسنمهک اخ (مایسوروریوت شنا "داز *هاموح
 تک مایس یورسالبایا نسادنزرف ا س ردمالساا هيلع م دآ ترضح دارم |

 | تاسایقنا ٭ یون ۶ تیار یرخافتو یهابت نالوا هلبساو ب حو

  یلئولوب یییرعفو تاساسیقوب ( ربح تسدرک ار هلق رم بشباب * ریازوریرحنو |
 ع هللاحرم کو هبا رم> ری ردشلیا نوا لقاك هدکب راتبشاب هدنوک ۱

 مول عمان هلبقو هلواقانارق هک دوخا و هلوا قاتولب هک هدنفو لوا یدل رد هسا

aNهل وب وراش هرو کز اج یرتوا ند هلبق هدلح هل وب یب یر ګو تاساپقوب  
 همکو دیش روخابكيل یوم ۴# هلوا هڪ کک تدابعات ردرل-_ثابا ارجا هدلجم

 كزو هک و هلا یروهظ كدیشروخ نکیلو (وحماریرح ناو سابق نا * ورشو

 ردلطاب هدلح هل لح هلب وب یرحو ساق ارب ز هعسا یبیرحوب و یسایقو هوا هدنکوا 1

 یهبمک (باوصاا ماها سایقزا # باتمو روزنکم هدیدانهبمک چ یوثم *% |

 ردلعا هتفیفحو هاوص هلایروا ندسایق همر وجزوب ند هک لواهیا شمگروک |

 یر ندساب لهاناک بولواباوج هردم لاوس نالواند:ناج سابق لهاتبب و

 گل ا ورش



 | هلل هد هسروا وا یرانرمغو تیچرکا ردمزال لابارمهرب ندهینامسج بضقو هاست |

 | ندب-هلارهق بویلوالخاد هنسءیمزرابمش*و ربکل ها کاتر دط رش قاوا هلافو
 % یوندم ۶# رر ررروس 2 بودن اع ورش هثناب هصقندنناب هص> دن سا رس راهلوب تاجت

 :یلاغنقح ( دب رکملفغم ناراکهیسرد * دب رکذشو راعشرک ناسشفحتنک |

 راک میا یدند بودیا ضا رعت هراکلم نشو تاط> هن تساکناوت یراترمض>

 «لراکهانک شئاتفغ مپ ءرراکهایسنالوا لفخءزسینارووزس رکشورزسهچرکآ
 | هب هکدالمهکلب بویلوایتفص راراکهاپسلفغع هک رواوا زا ید ینعموب نکلیارظن |

 كراراکهانکزک هوا یارو زمسرکارکلعيا ہک هلو اكعد هل وب ییبوئلوادانسا
 لالوارظان هدلاح نکغبدلوا لغم هدنصوصخ رانا نعپ كلبارظن شزلتافغ هلا |ا

 46 یونس ۴# رولواكمد زکلیف رظن هنج یم مشچو هلفاصنا دید هرانآهکلب

 توکلمیا ( نارلاجزاو توه-زا دیاهنسر # : نارکا اجوءاسس یا یادی وکرکش
 ندنوهش کل وسان و دجباکب و نکیلپا رکش ملراکنمدخ من + یاویهابس كنس هبت رم

 | زدحرف نال وا ه دب ام قلب وا دارم نهار كاج زالو وق ندنار جو

 | لوارکا ( ام“ دریذہن شیب ارایه ۵ و اشرب نم ےھذ نعم نازارک هک یوتم # |
 ۱ اس" یزس افیفعت مس روق هز ؛ر زوا دكزرسن ندانعم نالوا هدندو>و كايەدآ

 سکعز نآ * تنسشت ردرام اک یت صع هک یونثم # لا لوق ة قرا

 | كس هک ترا-هطو سدق و تهازن و تصعر لوث ( ت ساف ظفحو تعصع |

 | كعراهط و س دقو كتمصع مب تراهطو سدقو تععع لوا ردهدرکناذ |
 | تصع و ظفح كهللاوصم هعتساوسف * ها همصغ نم موصلا *ردندنسکع |
 ۱ هباوایحد كدا دس: ایا موصعم ییهسس رپ یاعت یادخرکازدهتسوک ییدلبا ۱

 | د : را * نیهو نیهدوخزآ هلدیتی نه نهزنآ 1 یوشم # زاوایلاخ ندابطخ ندا-طخ ۱

 ۱ هک کیاوا هک اوزکیلوا هاکا نکمروک ندزکیدنک زکب زوک ندنبنآ ( نیعلو داسمشرپ |
 | بلاغ وهيا تأرج .هنکی رزوا لّرممناطرش نوملما ردندرب ابکربکا رورغو بج |

 رولو دوخ رد ن ھك دید * لو ۵ لوئسر :قسوبماک هکنانمآ 3 یوثم هیلوا ۱

 قتمکح هدنسیدنکی حو بت اک كن رایرمضح م السلا هيلع لوسریک جا (لوصا ۱
 نوب ردیز ول شد لوص اهکر دیهلا یو دارم ندلوصارونیدروک ی وصاروو |

 ندلناذ یدنک ننآ بوزوک یابد تمکحیهلا یو بناک لوا هدنبلق یدنک |
 | د ریش ی * ادنخناغع توصمهار شب وخ هک یونشم 9۶ یدلوارورفماکاو یدناص ۱

 | یدباصقوصمه كلادخ ناف ره یتسیدنکی و بناک لوا (ادص نوچ یریفص دبنآ
 : ریفضرب یک ادصلوایدلبا سایفزاوآ مهلوا هءالسنلا مهیلعاببنا یی ودنک ی عب |
 هدنتاذكنا بویلوا ناتنمل یدنک كدابصیسلوا یک دشوف كدابص یی یدیا ق



 شنا

 , نل ET TE هک لبایراک لوا هع وه روص لوا ,hn FEE رد

 هسر روت هارطضا هرزوآ هچو هنو هسررونک هتک ر > هنوک هنی ابک رص رہ داب

 زره اتر ناچ یر خر واواكدرلا لب وب هنر وص لوا ځد ی هلا تدازا ۱

 ورکز مت وط تباهنو رخآ زوسوب ( ناوج یا تورامو توراسهبناج * * نارزاب ۱
 نیدلا ماسس>ح ترمطح دا رح ندناوح ناوج یا هنن اح تورامو توراهر وس

 ۶ ناسا هیاتف نالوا نوتف بحاصرابک n ردنوتف ب>اصهکرولوا یلچ |

 هللا مرک ىلع ترمضح مکتن ژردبا وبعت یتف هرزوا برع ناسا راربد ناوجهرزوا |
 ر دثمللد لعالا یفال هدنفح ةهجو |

 گل

 ( نامز ن رهرپ یدشیم * نهج ناغآخ قسفوءانک نوچه6یونتمو |
 یداوا د ز نامزلوا هرزّوا یشکناره قدفو هانک تن رافلخناهج هکنوج |

 نام ي ونایع هرزوا تورامو امو توراهیایصعو قسد هک هدنامز لوا كعدآ یب نعل

 * ےشخز ید تفر رک ندباخ تسد 4 یوم # یدلک هروسهطو یدلوا

 رانون نە یدرریوط كلج هنچن رللا ندنرامسح ( مد :ی دن ذز دندوماب بیعكيل

 رهاسط ةرانو ینایصعو نویع كاس ذا مکنوج نکا هدتوکلم هرم جد |

 نکیا ید رز يج ن رللاأ وک ندنرابضغو ظیغ لاک یدسلوا نایعو |
 تودیع هکیدیا وب یر, ندب ویع لاج یدراح روک هیچ یتلیع كرلب دیک

 ول د زرارها- طولاب زر , هکصوصخ اب رایدلبا تمالمو نعط بوی تج یمهرا-ناوا ۱

 دینادرکب ور * در تشزنآدیدهنیآ رد شب وخ یون رابدنکبیب رایدنک دنک ۱

 سد جدی یتسیدنکد نالوا ین و تشز لواالثم ( درک شخو ن ناز نازا ۱

۱ 
| 

 ۳ لنا تنیس ناشيا تہ وقعو لاکنو تورامو توراه * هصو دیه 21

 + یوم م و یدلیا مشخ هبق لکش نالوا هدهشاو یدردنودی زو ند هثسآ

 نیبدوخ دید دش خزودز یوردیشنآ # دیدبیرج یمکز انوج نیب شب وخ
 ادب شا ند زود هدنآ یدروک بیعرب نده يار مکنوح هسیآ نالوا

 زکاهدوخو بح* لوا سا ردها منج ترضو هئا سل تیچ- لوا هک یدلوا ۱

 ندتیج ¥ یوم % ردعب 5و مومذم تیجو بضفو ةد ةا سكر

 تیج هنبطضو ریک نیبدوخلوا (ارربک سفل شب وخرددرکتن  ارربکن آوادناوخ |
 ناشنارندتیج 4 یوشم 2م زایارظن هسفنرفاک نالوا هدنسیدنکروقواید | ۱

 زدراو یناشنوبخ تند تیج ( تسرضخا یاسهج شنآنازادک * تسزکید |
 تیجاما ردروئاورضخا ناهج هل ج ند هیند تیج عب ندسشنآ لواهکاریز ۱

 ردقلوایذومو نکشرطاخ و ناق تابحیب و بارخ یناسنایناشنو یناش بن یلهاج |
 | تیج ج هربقرکنم یهذو فورعرمارکاورثوا حر کا هکر دلوا هیت نوا سو ۱

 64ل» ۷ € یی ۳1



 ۱ ا( ۱-هدزا ن و بمه دایر دب هدرک# ام ناد نیارداب نا نامه 6# یوم ¥

 | یکاه زدژاهرزوا یموق داع رنادزب مزبیداب نسما هدلاعوب یبک سغنوب یعبنیلجتا ||
ERs | تاعارمو صد, هدرک ٭ ناشومربا رداب نآرهزاب 46 یوم 9۴ یدیا شابا | 

 . | كموفداع یدباشاباناماو تیامزو مصهرزوا رانمومیداب لوا مهوربک ( ناماو |
 ۳ ثحارو تمعن هدک دلک هرزوا رانموم بواوا تجزو تمقن هدک د سا هنب رزوا |
 ۱ | رانو رولوا مالک اعتم هضغو ره هرزوآ ودع یس كناسنارپ مکتن یدرولوا ۱

 | دوجوم هدنانناک روص عیج سپ رواوا یج ر, وافص یبکابصو تایح ءرزوا انشآو |
 تفکر 1 یوم % رزررو بودناعورش هبا کیدا هنداره ندانع«نالوا ۱

 یرح كنب رلانعه كنيلاعلا بر (نیلاعلابر یاهتعمرم * نيد حش ههاوهیملا |
 | هطساو الب رکاو هطساولا عمرکآ ینعب یدیدرد هللا لوا نامه نەم ندحش نالوا
 | زدهللانامه ینەمود وص هم ندهرهاظ یایشاو یهو فرمت هدنروص لاعوب

 ۱ راشع درد رلترمضح یوتق ن دلاردص دارم ندنید حش یهو یرورس رولواكعد
 ۱ رخآر ن درابک دوخا و لباق هناوا هدرلنا سد ردقوب یرالیاد هصیصخ نکیل |

 | «رزوآ نویضموب ار ز رداکد دیمب هد هوا رکا میشهکلب لباق هسلوا هد هسیک
 زا «دنراباتک نالوالوادتم كماک کیاوب هللاوهیتعلاوب ةحارمصو ردقوج یالک كنا |

 نآرد ی اشاخ ویمه *ناعسآو نیمز ینابطا هلجج 46 یون  مهفاف ردفوب ۱
 رحم ردربکلاشاضرب هدناوررح لوا یسبعجج كنب رلهقبط كناعآ نیمز (ناوررک |

 |[ عج هک رد راترمضح یلاعتقح نالوا تاسناک ثروص یاس دارم ندناور

 | رے لوا تاک وصوب سہ دادب ما كنا یهلا حوزره اب ز ردیبکی رص كل
 | باردنآ كاشاخ صفراه هلج ىوشم ¥ زد ڪک ك اشاخر لثلا هدناور
 | تک رح هدا یرل هلح و یصقر كکاشاخ الثم ( بارط ضا تقودمآ بآز مه#

 | ندنرلسهب یدنک القتسم تاکاشاخو سخ هک. دلکندآ مه .دتقو كلنا بارطضاو

 | ردکبآتانکسو تاک رح نالواهدرلنا ةکلب ردقوب یرارادتقا هکللاتکرحو شدنج

 |شدهاوخ نک اس هکنوج یونثم لک تاقواخنا ماج او تان اکلاروص اذه لع سقور)
 | یعب ندا هک یاشاش روص مکنوح ( اردلاغاخدنکفا لحاسیوس *ا رمزاد رک

 دوصمندبآ روغارب هشناج لحاس یاشاخ ه هتسا كلدا نکاشندک ی ادانعو لادح

 روصلاسمت یاد کنوج ییععهدب ز ردنافولخدا مع ندکاشاخو ردیلاعت یادخ

 | ل>اس بودا ج ارخ| ن دناخیاب رد یئروص لو هسنعاكلبا نکاسیروص رب نام ک

 0 رولوا نکاسبولاقورمک ند اهذورسوندنکر حو هلجتروص لوا یحرلدا املا هتامعو ان

 |مکنوج (هایک اب ص رص هک وا ایدنک نآ*هاکجوءزدشل> اسزادشک نوج-#< یوشم
 سصرمص هکراپآیت [بآ هکاشاخردان رددا رم هکج ههاکحومیکاشاخلوا ندلحاس |
 | ندناوفو تاعل>اسیتروص رب ندا اکر وص یلاعت یادخ مکنوج یتدزاباههایک را

e = 



TNF 

 داب سر ردهدنندارا دب كنا یتوکلم كئشرھ هک ر دیلا ہت یادخ قیقعلا لسها
 یسلیف تعالع و ت دشو یسلوا عطةمو یسععا ل داب ردهدندب كنا ید یتوکلم |

 یاجر سدان نالوا هدقافاوب و رولوا ىدا ەم كدا سد رد هلعح تدارا هلج

 ةباورقو هللا حورنم اهناف حیراا اوبسنال )مالسلا هيلع لاق اذهلو رولواهدنسهپاثء |

 نی وص قمرا خرج لوا هکر دک خرچربداب الم ( نجرلا سفننم یرخا |
 هل وا هدد اب ی د یساشم كداب هسرابا قرصت ها هدخرحوص یدل ردپ ریسا |

 ناجززجدشاب 6زا * سننا چرخو لددودمو رج € یوش ابا فرمت |
 (لادس یهاک دنکیم شی مک« لادو ها ہک دنکبم شیج اک «سوهر |

 كالؤاو سونو لوهع ی٥ل ۰ دالا سه ردات ەم نالوا قرمصتم هدیشره |

 حورو لغعردادخنالوا فرمصتعهدهئالث دیا اومو هد هعب را رصاستعو هدمو |

 ندسوهرپ ناجیبرخو لخدو یدهورج كسفنوب هدایبنا سن سپ هلیسهطساو |
 ردب ر رما هک رولیق ف سەت هلیهلا تردقو تدارا ید ناجو رولوا ندیکر غ |
 ربا لا دواح هاکورلپا میچ۰ 3 یسنن لوا یاطاس ح ور نالوا بر رہا سپ |

 یس لج ترا هراتعم رخآرب ی رب ره دارتنالا لف كندءطعم فورحوب |

 ردندنوریحو تداهش اعم -جالاو ردا تلال د ید ینانءمهنوکرب هدقدلوا ب بیک هرب رب

 هجربدقتوب ( توربجاو ا اع نم می ا نالعا تاحوتفلاف حلا لاتای)
 نالوا ندنوربجو تداهش لاع نعد رایا عج ءاک یاسا سفن یناطاس حور نەم

 رار وس نر رس كفرح نالوا ندییغ ما ندهد رلیاءهاح ءاکوراب وس نب رسكفرح |
 فارس ميمو اءاح ( تيب ) بیغلا ملاع نم ءاسطاناعا تاحوستفلاف لاقاک ) |
 ندنوررحو کلم اع نەي زلبا لادهاکو * رمشلاذب ور نع هتفیق>ییخا روسای |

 كفورحوب و (توربعاو كاللا لاعنم لادلانا لاقاک )راب وسن مس كفرحنالوا |

 هسا وا بیکر بولک هریب رپ هلجوب سپ یدئلوااغتکا هلر دقوب قجاردفوچ یرارمما
 حور لوا ءاکوررد هغلواراط بلق یدو هغلو ارا ليلقورار د هراکنادح رواوادح

 < یونثم #* زلبافرمصن ءاشبام فیکی عب رابالادج یھاکو ربا ےل یالکل وا |
 یهفنلواحور ( راخ شهاک دنکیم ناتساک هک * راس یهاک در یم شیک |
 ندناتسلک رایاراخیهاک ناتساکیهاک یسفن لواناج رایا لوص یهاکو خاص یهاک |
 رواو i لو نو تر دارم ندراخو تا فیطا و بوبخ دا م ۱

 ا

 ۱ راه تنوع كتا مس و ردپساعم لوا كبح لوا ۳ FE نالا

 ۱ ا بارسا ناک یر >وع+*تسوا "ەھ زاداب نإ !شدرک 4 یون ¥

 لقع امکلا دئع دا هندنسانعم كداب ردندنسائمم كنا یسع“او شدرک كداب وب |

 دنعاما رلبا ف رمصت هدنوجو ل رصانع هلاهطساو لوا یلاعت یادخ هک ردلاعف |



 ست
 | دنکیم ناتخرد سب طز مهد ؟ 46 یوننم # ردقوب یسهدیاف هکلب ۱

 ندنک یک یرلحاغآ وه زمرد دیک الت تک م ناسحا یورت هایک اب# |

 یر هر یو %F رلبا را ناس>ارمصرم دا هرزوا FER هژات رراپ وق

fنالوا یوفو دت لوا ( دنلم توق یزاوآ لد یادرک جر ٭ د دانا 1  

 o تو لد i هدزؤا ی ا

Yu تب 

 | ام a یر
 ۱ 0 « راپهراپ هرمسک یخ ردو خاش هکلب رواک فوخ نجف ندننیهجج و تک أ

 | تنیل هافعضوارففو ندنسعفوط هراثلوا یذومو بت یکرت-شین یجنز كهللابطغ ۱

 ۱ تفصقالولا ولا عر تص ءى )نم هللا سد ضرافلانالاقاک ندخسأیف تقفرو ۱
 ۱:20 ۸ ی ۱

 ۱ * مغ ەچ ماريه "یهوبنا زارهلعش هک یونثم ل تب را ٹبھرقةاب ولوءانغ * اخا

 | ندنژنک تغ مغهنندنترنک كمریههشنآ *هلەش الثم .(مغلیخ مذ لیخزا باصقدمریک

 | *هلعش تفکم و تکوش باب راو تردقو تو باعكا نعل رکدوا ن رف باصق

 ندم ریه لش ردییک دنفس وک تبسذ هاضف باصقو بطح تبسا ی رهق |

 تركو ترفو د اضق با صق یک یکیدکرواندنغ باصتو یکی کندمکج مغ ۱

 | تروصتسیچ ین شی هک یوم. نمکچ مش بویکروا نداب وقاو تا ۱
 ۱ ۱ نولژ هدانز ردنتروص ۱ ی یک یا ۱

 یی رددناع هخرچ ربع نالوا « دشینعم رتوط نوکن یسانعم كلا یخرج ردیشالو
 | رببدت ه دندوجو كناو ریوط نوگن سس یمانعم نالواردء هدنمرج یدنکت خرح

 | شش درک * رکب ییالود خ رچزا ساسیف وت € یوم ٭ نایت
 | تمظعوب هکنوط سا یق ندخرج نالوا یک بالود (ریشم لفع زا تسکزا
 | كکلفرب ره یعبر دندلقع نالوا EOS قکرحو شدرک كلا هلتعفرو
 2 نالوار دم هدد فلو هده رج یدنک

 ۱ ھت یوم $ دول وا لا وا سا دم وب ساب



1 ۱ 

۱ 
 "یکی شحو یدلوا حاب

 هک یونثم ل ردهنسنانمع ریت ردعیج كن هاش باش هدنکوا رل وکسو رافوا
 یراتروع رانا (لیلذودود رع داع یب هگناز* لیس هلج ناشنادنزرفو تفج

 | اا۴ ر درالباذو دود رمو ردرازسلهع هکار ز رد مساو لییس اعیج یرادنزرفو
 ردیس ارج كل رليف عانتها ندفح تعاط یسلوا ریساو هدش كزرف اک هکر درلشعد ۱

 رانا قح ترضح رایدلبا عانتما ندكللا تداسع اموط ةقح ترضح مکنوج

 یلتعزاب 46 یونس # یدروک قبال یکلیا یسهدنبكسهدن یرتوا ندازج
  تلفع هک لةعرب لوشو رک ( لفث تاناوبح یقءزادرک * لع لةعزا دەر وک |

 راندا وا لفساو لضا ندناناویح رلنوب هر زوا یساوعت لقع هد ترفن ندنلقع

 | یو ر امو توراس هن راک دلا لات هسنیناوب> بن رم ن دلقع بت رعكراتوب |
 رل در وب بودیا لیث |

 س وخ تجععر تورامو نوراهندرک دامعا ¥

 هک ندافا ةف ردو نتساوخ ابد لها ی یعاو

 روهشم (رتدولآر هز دندروخر طب زا ؟مهشتوراموجو توراهوعمه یو |
 | تحط م اع ندالعا بت رہ تورامو توراهمیکتن یتعبیبک تورامو توراهنالوا |

 تهازت یمب ۱
 ردن یداتعا ه ززوارش كشمواکیدنا راو یراداسعا ه دا ز هش راترا-هطو |

 رورغم هنت وقو لمع یدنکحح قولح ییسدر ولوا قوام دارم ندشمواک

 هنن غصوص شمواک ردلباقو قبال هصت كلتا دانعا ١ رزوا اضق ریش رولوا |
 دنکهراب ررمششخاشخاش *دنک هراحدصخاشاب وا هچرک 46 یون ۴# زرد
 اد ینآ نالسرا تاکرارابا نامردو هراحزو هنو دنک ها خاش شسواک هحرکا

 هزو وب خاشرواوا ك ءدزابا هرابهراب خاش كنخاشكنآ دواب ورلاهرابهزاب ملید
 كنزون و كىا هسروفوا قاضع ینا خاشلوا خاشرکاررید ید هغادوب ورارید

 | رولواكعد رلباهرابهراپ یبکقادوب لادینآ هسزرغفوا فاسضم رکاوراریق قغادوب |

 نامرد هح رکا هنعفد كناضقرش هلی رلخا تش ئا رولفعیک شسواک قولدا رمو

 رد اق هتمواقم هاضقرش نکیلورایق تنایصهلکنا هبت رم ینو داوانکم ی ودشک ورانا |
 6 یونتم ۴# زولواكعد رابا هرابءراب م رکصفدک دتسا یایهلایاضفرشبویلوا |

 رکاشمواک ( تشکر اچ انارواک دهاوخربش * تشب راخ نوه خاشرپدوشرک |
 | منم یربش كراخاش لوا هکر دکر ک هسلپدراچان یواکریش هلو خاشرپ یکی رک لال اف



 و
  Eردءهدناصتن ندناوبحنالوا سبن اهي یدآیسهلج كناناویح نالوایش>و ۱

 | هلارابنعا یفیدلوا سینا هناسنا ردالعا یس هبت ره كنسنا ناویح ندیش-وناوی> |

 | (لیلج لغعزادنا یشجو هکناز * لیسدشابار قاخاهنآ نوخ + یوش ۱
 یمردلوا بورلبا دیص هسات یرانا یدلوالیبس هقلخ یتوخ كششحو تاناویح ۱

 ٭ یو 9 ردرلپ-ث>و ندلقع فب رشولیلج هکارپ ز یدلیق حابم یلاعنق>
 كناناویح یشحو ( تفدمآ فلاخم ارنا سنا عک * تسبدانفا نیدب یتسحوترع

 سنو ٥و ردشاک فاع هناسا ارز یدشود صقانوتسب ندبسوب یترعوردف

 :نوج * هردانیا تدشابترع ھهج س 5۹ یوم ۷# ردشلوا ینحو بویلوا ۱

 نعمهلام ) ردتراشا هب هع رک تسآ نالوا دردم " هروس (هرفنتسم رجوتیدش |

 | رارفاکوب سپ هکر ارو داعبنسالا لیبس ىلع دابعلابر بانج ( نیضرعم + هرکذتلا
 | هدلاح یراک دابا ضارعا ندهظعومو نعهصاو خرد ورا هل هکر د ثلوا هل نوجا

 هرک دت ردف وب یشرب نوګارانوب نعد ندر یک,دنتش كےفرظردلاح نی فطر ەم

 نەترف ) ردزاک ره یش>و لوشرلنوب ناک (ةرفتتسم رج مهن اک ) ندهظعومو |
 لوبفو هي أرف ظعاوم ع اس نح نددایص دوخان و ندنالسرا راردبارارف ( ةروسق
 رردنارارف یک يکيدلبارافنو رارفراراج ندناب ز رشرلنوب ندهیناجر توعد تباجا

 رهوکاباطخ هب لج ممعتلا قرط یٰلعزپ زملا ء رس هلا سدق راک دنوادخ ترضح |

 یکرراجیشحونس مکنوچ رواوا ترع هناکس هسّول بیعیا سب هکر روا اراثن
 + یوش ٩۶ كدلوا كدلوا یجیدبا رارف ندایفصاماصاو ماظع یابلواظعاوم

۱ 

 ۱ كمردلوایرخ  حابم شنوخوش یثحو دوش نوج «حالصر هد زا ت تشک داف وح <

 | ندنغب دلوا ییصعو تمدشینسءب یرتوا ندنفیدلوا خاص هناسنا ردلکدقبال |
 ۱ ن للقنااوا يلجو ها سنا ارخ مکنوچ ردلکدزاج 0 2 ی رتوا

 HEN اور > ھهج -رکا (دودو 2 تر * ی ۱

 ۱ ۱ جهاذهممیدلوایلع یجندنارجزوعنم ندنکلیشحو كنشحوراج یعبیدلوا ۱

 | لالجسانق كنا هل نکیفوب یرجز شنادزتوط روذهمادخ نالوا بوسبحینآ
 د

 | یاروذعهدو یک ٭ یدآ مدنا نا نادنش یی یٹحووجسڊ ٭ یو ۷ یدلق

 ۱ ندیهلا مالک تح یدلوایش>و ندمد لوا یدآ مکنوچ كلذک ناک اذاف ( یعرا
 ۱ دارم ندهد یدایترفنندهاظعیایلوا داشراو ندعالسسا |مهیلعایننا توعدو

 | یرحاز شلادكسهدآ | هکر ّواوا روذعم نا لاعیا رد , وبنمالک و یهلایو

 | ردهنسانعع یلاغیمهردراویارداولفعو یدادعتسا هکلیا لوق یخ مالک و ردراو
 | وام و حابع نوخبدشآزواذک مرجال ۰ یول ۸ روک جد هنسانیم شنادو ۱

 4 یشحو رب



 هناج رهش ینتسایسو مجرب لنسکیاو نوجاربعهنایلاع ( ۱9 ۱
 ۳ نکعنیاص زیر تشک كنار هقالاو رد هانکن دشمایس مجرپ یدتلما |

 *ورورفم دن زلژدابعو |عرا هسوک فوج نداسصودابعو ندالطفونداع |

 ۱ رب نديهلا نالو: ةمدوخا وبا ةطساو یراق دلیق ناب .صءاببولوا ۱

 هژر هک و زدرلشمر ونأج هرزوا هگاخ وس نوقبخ ندءالساو ناعا لبس یراکدلنا |

 ییزات ¥ یوم 9 كلذرمت نم ERE دم4 بوچوک ن دلاعوب

 ض رفنالوارورفم هنلعو لع یا (شیدحزاهما 4 للا هللا * ودر ۷

 یدک ق روق ندهالاهدک هو دح یدنک نکیلو نس نين :i نس م هدا

 هللارحر مالسلا هيلع لاناک ) هایفیدعت ندکر وطو هموق قانآ هدا ز ندک دح

 تدوخزارت نینزانر ینزرک 46 یوئشم 9 هروط دمت ملومردق قرع مما
 هضراعمو نس هزوا هعب هکز زا ندک دنکر کا (تدرآر ز ر نیهز هه كئرد * |

 داعفصق + یوثم رزوتک هفشآ هنرعقلر یجندب ین یس نس هلي هلباسقمو ۱

 ردنوحما هل یم هصف لد وغو داع یه ؟زانارایعاک یاد ات * تسدحرهپ زادومو ۱

 كرلنا ردراو ییفاطاو کا ید كنايفصا ءاةلخو كمالسلامهيع انا هکنس هلا ۱

 ردررةم یرللوا لاله ھ هلا هناخ _ وسی .کح یوغدأعو دوم یداد تا جد

 ) هقطات سةر ع ناب دش 4 ATI وذو فسخ ناسشننا 4 یوم ¥

 یی ی دل وا یناب كنترع كن هفطا سه : یاش كنهععاصو فذقو فسخ وب |
 ولعو ینثرع نالوا هلادنع كنب رابحاص هان سةل لوزت كباذعو رهق ردقوب |
 هطوا موق فذف رذهروک هثموقو هنورام فسخ یدلوا یجندبا ناد ینا-ش ۱

 ر دراش لوا اله لبا لب رج «رهصرک رد هژوکه دوغ موق هقعاصرد هروک هلیفباعکاو
 شه رھ زا شکبارآسنا هج* شکب ناسنا یاراوح هلج 46 یوش

 یاوبح هل یرتوا ندناسفا یضرفرکا ەد ردلوا یرتوا ندناوی>یناسنا هلجج
 نالوا نکس هک ردلوا نعم دوخا ردرتاج هساک مزالرورضلاب كمردلوا
 ك وجا ناشنا هکردقو ساب اب مه هکر دلوا یرتوا ندناسنا نس هلج كن اویح

 قسم هکمردلوایب ردلوایرتوا ندسشه یناسنا هلجز دز اجیسلردلواكنا
 ییاوابجاو یلتقاعرش هک رذلالحوزاج هلبالتقیرتوا ندشهیتسعیمچ كناسنا نالوا
 سد نلوالخاد هدمک>ح و راثموء نالوا عین هشه بحاص ردضحریخ كءردلوا

 شوه * دنتشوهلک لدعدشابهچشه ٭ یوشم ) ررروپ بودیاریسفت یشه |
 ردداعع لعدا ره هکر دیلکلقع دن وههلوا هن شه (دنتنامادو شهیّوزج ۱

 رد شام لقعدای ند ورجسوه ردفعضو دنزناما ردشوه یورج شود

 ( کر یکرد ینا ناو زادسشاب 6 یمدآزیشحو اوا > هاج 3 یوم ¥



CEE: 
 .دنسهباثم دودنارز بلق هدن-سدهک اندوب نع زرواولهب هرز هلا هککن ونلانالوا |

 | كالرارب و تال مهمه هلراهسء هک نالوا صلو صضااخ راذر > نمو روع نالوا

 | نوردناصنالوا يا ساخ هااخ بهذ ق عب روط را-ظتنا هزورنوتلاژرلبا نسااوعد

 روزمیا * شاب هکدیوکرز لاحنای زاب € یونثم ۴# رولوارظنت» هنماسبفزور |
 | اترو نع یا هلاربص هکر د هرو نه نالوابلق هللاحنابز نوتلا ( شافزوردیاربات

 | نیما سالبا لاش نارا نارازهدص 4 یونثم # هلوا شافو هلک هراکشآ تمايقزور * |

 | یدلوا ندلادبا سلبا نالوا نیمللی ك زویهعن ( نیواارءاو لادبازدوب |
  ۱یدلواربیاه هکیالم نالوا نوو ند نيب رقم نع یدلوا ندنیشمولا ربماو 1

  #۷نیکر سوعمهاوس ر تشک * تشاد هک یزانزا مدآ ایدز هسهب 1۳31 یوم ۱

 | ندلجالوا هب راترضحمالسلا هیلعمدآ یدنوط هک ندزانر لوش ( تشاحتفو |
 ینبدلوا یاوسر نیک رس هدتش > تفو یدلوا یاوسر یدلیف هلباةمو یدرو| هه

 | هلتبسانعوب سو رواوا هراکشآ هدا ز تحاضفو تحابق كنساجت هلباتفآ ترارح هک یک |

 | رزرروب بودبا عورش هنیاکح روعابنب لب

 ,  9هکر هشنب زا ارشموفو مالسسلا هیلعیمو» هکروعاب عاب ندرک امد
 هک وایامد ندش ناسمو نادرک زاب دارم یدنا هداد راصح

 ملب ( نامز یسع دشاامدشهبف-س * ناهجقلخ ارروعابملب 46 یونش» |
 یک یراقدلوا بولغم هتساسع كناامز بولوا بولغو هبغش لح كناهج هروعابن |

 (وانوسفادوب روجر تک * وانودار سکدندروان دج 46 یون
 یریغ ندناقلخ كنامزلوا  ptکنروجنر توی هد روټک هد هرس |

 ۱ كنا نسهکیدوا نیل علب یدروا هةم اللا ةباع یسوم ترضح ندنلاکوربک |
 | مکتتیدلوا ,رزوا افشورفکو  یدلوا یرب ندناعا هک كدنشا سس هصةوینلاح |
 | هيلع ینترمضحو یدلیفربخ ندنلاحكنا هدفارعا "ءروس یرلنرمضح یلاعت قح ۱
 | ناطیشلا همبنافاهنم "ملسناهانابءنینآیذآا اب مهياعلناو ) ید روییباطخهمالساا |

 ۱ نینیمه * ناسهج رد معلب و سابارارهدص 4 یوم 9 نی واغلانمناکف |
 | زدشلواهلب وب ناهنو هراکشا ماب وسااباكي زوب هدناهج ( ناهنو ادیتسدوب
 رب ودنادشابرک ات * هلادنادرک روهشمارودنا < یوشم $ بابلاقامتباهذ

 هلوادهاش هنسفاب .دقاب یسکیاوبات یداداروهثشع یتسیکیا او یلاعتیادخ ( ها هاوک یا قاب

 (دند نادزد نادزد سد رهفرد!هترو * دنلب رادر تڪ وآدزدودنا یوم $

 | دیهلارهق € یدصادرزوا راد كنك ونامت یادشیزمسرخ ییاوبالثم ۱
 ناکتشک * د درب رهش یوسسب مجییادود نا ب یونثم % و ردزدقوچ



E 

 ا زند NN ek به ذم و نداده لوآ رو FE لا

 هدنوک ی تیدلوا ه راکشآ كرامو زیارمس كنیدلوا فصتم هلبافص گن هفت للم
 ئ تق اع ك. وخو داقتعا نالوا قفاوم هّلم لوا كنسو راک هروهظ ندئ

 نآ ےب زا لر یس۶ دوبناعا نا كرب اروا کر ھە یو ۶# رولیف یاوسر
 ربا رم هد ارج موب عب هلوا یرب ناعا لوا هکنوعا هکلوشره (دوب ناززا ۱

 رواوا .ناز را ندوفروق لوایک قربب هلوا قاروا ناعا هساناروهظ ك رباع و |
 ندتفوخیسلا روهظ هدرارسلا جت مو كرا ورا رس نالوا هدننطاب نسعد ۳

 نازویدو ساب رب هک یوئثم ۷۴ رولیق بارطضاو رولوا یه رت د یک قرب
 وردو سالبا لفاغ ندنسفیا ( "دید مدرم كيناردوخوتوک * * دی ادنخ
 کیو نشروا هک خاصو وا یکیدنک ن ه هک ششوک ندبس لوا هرزوا

 ناح هکنوج (ند لهاژ دنآو لب واو و دج * نیتسوپهنوکز اب ناجدنک نوچ ۱

 دیا-فع نالوا « دنوردو هیلبا راهظا یتربعو نورد ناج عب هدیا سرت روک
 رولکورقو اترمسحاوو ال واو قوح ندش دلها هاک هنایع و هروهظ یناتصو |

 قب رط ب ویلبا مع ز نید لسها « داسیند وب یی رایدنکر لھ سک قوسچ نسب |
 هدکد لکهروهظرباعصو راربس هدارجمون بوئلوا مد یدزرلبا داعتعاویدزر هدوح

 لات هلال اک هلک هروهظ یرافد1 وا هرزوا یر و هلوا هراکشآ ییذک كرلنوپ
 یش لع ےھنا مهنا نوبسح و مکل نوفل اکل نوفل حاج هل r ) ةلداجلاةروس

 هکناز * تسدش نادنخاءرزره ناکدرب 4 یوم نوذاکلا مهمه ۱

 کار ززادشلوا ناذنخ یخ رتسوکر زره هرزواناکد ( تسدش ناهن ناما كنس |
 یک صااخرز 5 E دارمردشلوا ناسهنبر دکحدا مع هکیشاط ناعما |

 سه هزا,دنک كلبا تعاطو حالصرادقمرب هک ردرافرخ نم نیلبا معز شاوایناص |.

 سفن حالصاو بولوا لصاح معزرب هیدنکو بد مدلبا سةن ح الصا یکی یهدلوا 1

 هنفیمحیرضلارادامارولیق یس هدح ال صارلب راغب ,واکتغا رف هب یدنکن دکلیا ۱

 ل واو رولوا هراکشآ هیدنک لاح وس كلا هدفدلوارهاظیهلاناهاو هدقدراو
 یاوسسر كنهس۶ ېک نکا هدارچموب سپ شبا لک دیش ج هیدنک کر واب هدنامز ۱

 ۱ بویملاراتسهدایندوون ر الاهزاج هنرنس كلا ها واررقم یک هروهظنویعو یملوا 1

 ۱ هیاعدو حرضت بودیا ملط ینکیدباكلباع رضوا عد هن راترضحلاعدقح نالوا

 | (رضارامناصما ردنا شاب *زیکر امزاراتسیاهدرپ  یونثم # راررویعورش
 | ناماهزب هدام ءا موب هلباعفریب هدرندزی بونذلارا-غیاو بویعلا راستسیا |

 | ررروب بودا ع ورم هددص هش اعدلاو عرضتلادء؛لوا ی دیا طفحو ی و

 | بف ور ا دز یولهپ باق ۹ یون زر



 "ودهاشهو رابخاو تانآ یا و یدروا ھا ؛ رزوا یا ینا ال رکود یسکع كن رکو

 1 4 یوم * یدروکر ۱ ر هجا یا ا نتو را رک ۱ ثاانمم ن الو ۱ تبثع هل راب ۱

 ارودد یدبد هنر ۲۷ دود یواد ۳ مد مد ناحهرد * دوسش 3 ھ اروا د نع یاد

 لوا مهرواوا رکنم هاج ساف e جر OF نون ی * ی اردوخ

 شاادرک ذ بد رو د هنلوا كباتکو ! تحت و مکر واوا یی واغمو هر« كناطوش هد د

 هللوا بلط هدنایدالوادار ا هدد هد وسوواهرح وراخراخ هداگرلف دروس سو رح

 ی یا هسک دعروک یناطرش نسرکا هک ید هراناوآ هدیه ذم هقس ال یا تدب یعم

 كل الد هلال ضاو هس وسو ثناطشراکناو فک نالوا هدن-لواکر وک یکیدنک لّع

 ن ونج اتد وک نالوا ه رزوا نیبج نعد نلوا مسنون الد وبکهرزوا نیبج ردیا
 ردندنونچو تعاتسهساواكنر لوک ہد ج كن ھے کر مکتن ادا تداهش هنهافسو

 تواوا نوح نالوا لود او ند! سعء دال 9 دام نددو:ج ه دتا وا

 A نا ER 1 دارم RD هرزوا هیصاتو

 هاو E هکر ھه 2 # 4 نزول نم رعد و ؛ وا وا

 ق٣ ر دراو یاعاو کش دباو هک كنه-ک لوشر ل اه قسافوا ن مجرد

 رد رزو ا حاحاو او 9 تویلوا ىدا: ا ود ورد هااب ملکنو هاداج قد

 نت هد ۵ دا هدءاک ش فعا لاو تاسلهاهجر 1 رد. تل یتا a وا هدناهح

 زووم OATES ۵ رلنا دوخاب و دوهش تباعکان الرو ده اهم یاداج یا ۲

 داع ی ۳۹ یوم رو 7 بوس مالک تعتمهناداجج حدسلو قط نم "وه ن نالو ۱

 6. اک نالوا بردم نداد (ها س شا و ردنک ف ساف كرنآ * ءاک هاکو داعنعا

 رابا ہا ییزوب كنا تاع یرمط هلا او لواو رتسوآ دافتعار ةفاوع هرلوب

 بویابا مالک رع-ث یراکنا لاحرد دک دارا تکرح هدنا ی رمط تالرفسباق و نهد

 قبور هدف و رالف عو E ىدا داتعان نالوا و دنصوص> تاداج میس كذا

  KEEی اع سراء رد * تا درد اک ناوم یار شا 1 یوم 1

 ص) وین رسم تا یفس اد ی ”) ردراوهد'رىس لوا هک را :هو ویر هکیلبارذ ۱

 ۱ دوحو لک رسرداد وج ود » هدزکنورد ل'رسٽاصخ ویوخ قوا وه هدیه ذم هلاّص قرف

 * تاس وترد تامودوداتفه هح - < یونثم ¥ ردراو لاع قوجرمس اهن هدرک

 .یلاسلا سفت ارب ز ردهدنستام یکیا شیخ هو (یت هو ادرار انا یخ کر

EAاف رعو ج  iیارلواو ال اا مع ااو هبل وب ند ه٣ رہ لاک  lieك.  

 | رواوا لاه هتلموپ ندناهدو داتعه ها هيلا تبدصاو طح ندنلتو ندو سہ ےل ھا مع

 ندنسلوا نوڪر هک هاو رواک قذاو» ه,۵ ذم لوا یکردا كلفعو یداقتعاو ۱



 ردیعمج تل لاقثاو ه-یاراو هنرهندناوءاو نرافدو ناز نالوا هدنفوج ینام
 ناسا الالاقو )رد زامدادعا یدانسا هضرا كے جارخاو راد هب عاتم لع

 ید ردبا هدېدش *لزازهل وب هک هرب وب یدلون هک رد نارفاکو نارک:ء( ا-هلام
 ثدګذ وب ) ييدلما هلزازو تکر > رانءومال او ردنارکنمو نار فاک داع ندناسذا

 سا و ادر کوراک هنره هدنرزوا ینه هدا تا نزار هدنوک ( اهرابخا

 كم دم ورد تد ی ضان لەو رداد نداد ڏنو در و راربخ بواکەرا-:ةک هللا نأ

 ( اھا یوا كب رناب ) ردکءداھراہخا قالا ثدح یررد#ت ردقوذم ی والوءهه |

 دن راک دنوادخ ترمض> لبس یحواک كاکب ر ینررجخربپ لواردیا ث,دحت تم
 امازردهلوا دهاشاکب ,دنءابقزور هکر دلو ےکنا مغدداوا دجاس بود نیبج عضو
 ندنو بود الب وأن یرلتآ واندو بودا راکنان رهاظ قط كتاداج هفسال»

 1 یواش « معرلا "ده نم هل ۱ اھ نم هلایذ و ) ارد ردرابخا تب دم (O o ادا رھ

 رواوا رک :راود نارا و نطورآ EES رک ی اف

 رکف لطاب هالا قط لدءاوج راناوا هدهذم هقالف نسعد هد وە کف

 در او لوا یرو ی هبنساف ررواوا گم هد رابات ی . ظ ںہہاقو

 لها ساو> سو تسه ٭ لک قطار اخ قطاو بآ قّطا ٭ یوم #
 لد لا هکر دی-سوس تب رل-س> ي.ذ كاک و قطا ثاکاخو قلا كا (لد.

 لارداو ساسحا هلی تیفح ساوح نعبس و قطف كنانابو تادا ماناوا
 رک ذ لبالد نالوا بسانم هیاروب مدارک رام ید هد ڈا دلح میکتن ررلبا

 هلاک ابو صاوخ زا * تسا هناسنح رکنموک ی ساف ٭ یوشم # ردبشغلوا
 رد هناک ندنساوح كءاظعءایلوا ساف لوا ردرکنم ههنانح وا هکیغ-اف ( تا

 1 یو 2 ردمورگو هره! ی ندنر ارمساو یادم یکیدلباه د هاش كرل توب

 لوا ١( قاخ عاو رد هروآ ال ای قلخ یا دوسوترپ دکو ادب وگ

 قوح هد رکف و یار كلخ یراو و رپ كن-سادو-سكلخ هکر ید ین ساف

 هدعبسا و قطف كناداچ شكت لالط *هقرف وب هلاک ررو.ک تال اخ
 ادوس یماظع یال وا نال وا لصاو هنسهدهاشه كناو یرلنءوف نیلا رارقا

 ندرلنوب قاعتم هنادا-ج قاذ بودا لبر 3 E ك-َةلخ نالوا ج اا

 بودا معز یدا وا لصاح ندهب وادوس تالایخ نا دک لبا عاعسا لوفر

 یرثا كلادوسوب و راریدردن الایخ نالوالصاحندنر او هلع كدا و داء اه وکو
 4 یوئم ل زرد ود ررونک قوج تال اخ هلوکو هبلف كاخ ی وتر و

 داسف لوا كن کر ( ورد زار یرک غ لاتبخ اا وا رذک و دات دف نآ سکع گان



{o ¥ 

 هژرام E اراب ود هلترارحو رایګوط تسود هداز نس ( دننک
 شرب هک * یس ؟ نادر و  دنکز ان ال ۹ یوم 3 )هدن ا دغو هم ەط هراروءو

 هک هس- کو اروم نرو ن دک ها عرف كنس د و لوا A مه و

 مش جو نط تس>وروترپ + یو F یدرواوا قافوج هدککو ا كاس
 عاعاو راس صراع شوکو مشچو قطن وجا رددوبش اور * شوک و

 < یوم ۶# ردن راو و ,ث-شآ شوج نالوا هدبآال- ردب ور حور
 ناجهرزوانت هک نیاجما (تسنم ناجرب لادناورپ# تسانرب ناجوترپ هگناس:حمآ

 رارسا و هییط تایحنالوا هدناح ید ردهرزوا غاج مب یوترم اتالادبا ردراو یورپ

 رونم هلقحرو كناجرکا كالاسیا یخدنس هکر دکر ک سد ردکنیلک یایلوا هیهلا

 لادا ن نالوا )کرا A . صاخ كه نرضح و ندعح تردی ه-رواو ۱

 نوچناجناج 4 ا % نس هلی ران :ور کش ی دهرلناو نس هل ندا ا طةاو

 نم م هڏ ی ور نا زارمس * نادبنت ناجیب : هک ددرک نانجناج * ناجزاراپ د دشکاو
 لک طا رونادخ لاد اوت رب د دارم ندناجناج (نردموب رددوب نمهاو زر نيز

 اونا لوارکا ردرج رپ و هء> ور یا ووو هر ۵.ه> ناخ aa بااط هک ردایلوا

 نت هکر ولوا نیلجتابااط ناج ه-کجءرک یندآ ندنناج كبلاطلو ناو ویهاا
 تداهم نالوا قطانو یر مر هیانعم وب هک وب لی ال هسروا وا ها زرد

 نیز ندنهج لوا یعاب نی را تدا هش ید نالوا تایح ین وداجج هکلب رلبا
 یعكناننو تاداجوب و هدنءاسیق مو هلوا هاوک اکبات مروایف هد “و مرو هرزوا
 هدنناد هنان> نا را.دقهر رد و> هعط او صرصن مسن اق تداهش هلدطد واو ۱

 قابس هک رواوا هرزوا هحونال وا وب دهن یدعاتم هن نالوا مدقم كند ول یدنلوارکذ

 نداسمهن , مالک وب نوفا رقو نوک داف تا ال د ها سده ول فأ سو

 یو لاح ردنالوا ففاو هاهم بیاا ساو یداروک او رراصت> او یدنلواقذح

 یاس ردشلوا عقاوقوچ هدعاقوب هدب وین ثیداحاو هدینابر مالکر بالا ردا

 نا# ها! اراز ز تارز هڪ ند موي ¥ یونثم *% رابامعف ییا نءءوب نالچ

e 3نیمزد آنه“ رد * اهرابخا ةرهج ثدحوک *  GEE 

 رولوادهاش هدابع لاوحا هک نیمزو هللا ی سالا تکر >رادا تکر درب هک هدشوک تعایق

 هرهج نیءهزلوا هک ندناصءهو تعاط راراخو نیم ه-سد داوا رداص ه ره ندرلنآ

 هایکوراخنالوا هدناو نیءز یه رواک هزو-سراراخو نیمز رابا ثیدحت یزربخ ارهاظو
 اذارروب یاءتقحهدلادراز هر وس مک ناب وس هلت> اصذا راکشآ واک هژوس امج

 هک هلک کیا هلزاز ( اهلاراز ) بواک هراز ضراهک هدنفو لوا ( ضرالا تاراز

 | هليا جارخا ضراو (اسهلاقا ضرالا تجرخاو ) هدا هعشنو ردشاوا ردقم



 زر وز هک مآ تونم ی می )رد ید ظداح ا « مکتن رواوا كد هانا تمهو

 زنم یوم ۶ تیل ال در وا كر ھه رهز ۴ دو خرج

 لر هک یاب ر قوج «دانز ( دارعزو رک هدیسررد نا Cel * درک ر دیاب 4 ۱

 ۱ قیراعس دلوا لصاو هوره ناو« ی ەل هشرپا E دم نو ؟رات كرک كايا

 | خرم“ ن نهآ نالوا ر دب ترار > ن دشنآ بودنآ عور هنا الا نالوا ۱

 تسینخ مسوا دش خرمس ن زهآ هجرک € ۳ 9 رارروب بودیا لث یتکنر ۱
 ندتناذ لوا یدساوا خرس ندشآ ۲ ن هآ هر ۲( سین ا ت راع وتر ٭*

 نالوا ه ددو#و کاکلاس ینا ر دب وترپ ق: را كر ا هکاب رداکد م حرف

 ردندندوحو كلءاک نال وا ترا ر وتر منعرب هکلب رداکد كنندنک ترارحو وترپ
 ار دیشروخر کم نشورنادموت #ارمسا نزور روتر دورا 1 »۷ یوم ¥

 رکم هل نشور هةیفطاق نس هلوا رولرپ و ر و٥ هناخاد نزوزرکا رشآ لاسثء

 ا رداکد یتاذ یراک اشور اما رد-نشور نزورو هناخ هچ رکا یدیشروخ

 4 یوم 9۶ ردلوا نزاورو توب رو هک ر دن دسیشروخ هغی ا قا وتر لوا |
 م ۴ ۱ ن راوبدر هووق ره( 7 نا راد یری ولو * "شور دن وک راودوردره

  ELE ecیر 8 رای اهدا هبوب نبرد مو مز "وط یونزپ 4

 باسقآ سد 8 دن دنآ موش براغ ۰۵ نوج * دشرات یا" باتدآ دی وک سا

 رهاطاکس و رواکدیدب وا باغ و براغ مکنوچردکعد ها رک دیش رانا گیاه ک١ |

 < یونشم # نساکدق داص هداوعدو گز تاکیدلنا سەر واوا |

 هک ر اربد رل هربس رخآ لا ( عدخ از سب و منادنخو داش * عدوخ زا 'ریعام

 زرا سخر فیطاو دخاسب ز هدا زوزادنخو داشزرو هزات ندرعد:. ڪڪر

 ت نم نوج ديبار شب وخ * ما یاک دی وکبنانشبات لصف هک یوم # |
 رور ن مکنوج یت حاج تاناب یا ندد ما یا هکر بد هرلنا لصف فیصو راهب

 ۱ ندزکناذ ل زس توا رطو تفاطاو هک زمس هلی نامز لوا نروک یزکب ,دنک ا

 | لاجو یوم دزا یمه نت ٭ یونثم ۴# رد هلطساو مب و ر
 هسدا حوررابارخانو زان هالاجو نس> ن لا ور و ورف هدر کن حور *

 ۱ شايف رتس نح المو تفاطاو توق تعي شابا ناهتب یاب ورپ و یرف كنیدنک

 (یس ز ن e "سکو هل نح یاک شد وک ٭ یوم 7
 | ن دموئرپ عنب نوک ۲ ناس هلل یارید هنت حوز نطابلا ثیح نم |

 | مو-شنم هک ات شاپ * a e یتزانوجع 6 یوم ل نسروایرید
EEسنا  

 ۱۳ ۱ یجیارعص ندنسن کات هلباربصرمفص هناهحلزابو هو: DI ۳9 (ناهجوتزا

  cntرا  1 fتیارو#و نازاش مط هعط « دن یروک ارت تنارادعر کف |



 ۱ PF SEE وند رک ین هرکی

 ۱ 4 راموترپ تدسا دناز نآ * تسهب راج ٽم ورب ر دارب یا 4 یوا ¥

 | رارعداو مک> ید! رد ۵ راج هکسب رزوا كنم یهلا کس ردارب یا (تنعا |
 | ردندادنسخ لادا کلا ابا و ب هشرزوا كلف كاتم یهلا

 | را داکد ثاکناذ تبصاخ نالوا لضاح ند اذ كن ر دوو هثن رزوا كتو ۱

 ه دیس هاک د سرخ هددلح یه با ت دانا نالوا ق ا اکو و رشا تالادنا

 ۱ هر ¥ یوم روا ایا هدءطاوم ضب سد هد داج یکچ واو

 | هلا هجا الث ( تس ەت روع ۰ 4 ءا ھز نآ * تس هتذان یرون هناخ دوخرد ||

 ۱ ندر وند ناخش ردشهراداب ن دهن اسهنه روتم روت  لوا ردشاوب رولر اک

 هخرص هلواو رسک روت ر دغارچ دوخا و موجااو باستهاما و باستفآان دارم

 | هکر داد یلو نالوا توا تموم رو داره ندرو "م هءاسمه هدئوب و رداعاف

 ۱ لسع كنا بولوا روم رالف لوا هدفدلاصوترپ هب واف شش ب یرون كل نور كلا
 لصاح تحارو قوذو رواک هروهظ تهکحو لع «دندودو ران کو

 ا ک £ یاو نوبلوا هرغ هو نالو یرونوب هداف هکر ذکر ؟اما رواوا

 د لک یوم ۴ رارروب کت هلیلبا را را کنن لر لوا برج

 ۷ رکش ( نک بدو یه و راد شوک نا ین وه ه رف نمک

 ۱ ۱ | نورب وردراو ینروب كنهسوآ نالف مکتن رواوا هیات و هلا تالرمکتو هلوا
 تالش دوخ مهتوط یاوف نامه س+ راردبا هنانک ندکلریکنم هاکاعدر دید اسف

 | رود ارادا * ییراع نی کد ردو خي رددص 46 یون ۶# رواوا كعد هلا
 | یراتما تمکحو تلاحنالوا بولسنم هت راعوب هکر ردو دردزوب( یعازا درک

 ۱ تیعیاکاو بولوا ما هارب ۳ نکیا ماد تی دن یھ تفا هکیدلنا رود ندکلتها

 ۱ نالوا قب داع هدندوجو یدننآ ن نیا « دی كلبا لیصء لاک لا بوق
E 

 طابدرهردوا هک ن مالنم «یرش ی دلیفروع#*ن دفلوا تو ندفلبف ۱
 ۱ هدطابر مهني لوا CD EOE ؟ لوش طار دنادنلصاو ار شو #

 هزاعتما ندقح هارل عمو ماقءهداروبرارد هبارم اتراك طاب ر هبا لصا و هطاعمیب" ودک

 ٽر قعدروأ وا هیانک ندیناءر تاغصوت اد لو ىلا برق طاععو رواوا

 كاتحه كناو مبات هک هب هک لوش نت هک راررو# ز زب نا همش هللا سد اال واه

 هدعافدو لژیمره ندیناب ر یب رطتاعاقهو ندیهاا ءار لژان:هسوآ لواهکیا و |
 رام هکلاب هیت لصاو هند وب ر تافصو تاذ یو هنویهح ظا” ییسیدتنک ۱

 دهجو لذب لد هیهآوا لصاو هلصا بت هان بویلوا ياذا الصا هنایقوذ نالوا ۱

 گ تو زا

Ear عن e ۳5 



ET ۶ هد جم نیکی O e 
 نردر هک نوچ یا ( ناو نآ :KK س واد ناش دخ # ند یادوس ارر هک اإ ۱

 ندذآو نآ ردوب و واوریکو سوما یناع>و د ارانا نکیل ردراو یس ادوس
 ۵ 2دلوا واو ,رکصادرک ینو رولوا كعد نوساوا هسرواوا هرهد رګ ق ارم

 ر داوا قاصء هاو نارک تبوبلوا واو هر ۰ دن دریک دعا ضص» اما رد هروک

 | كءد 4 و ی ةر دودو رو اوا مزالقا وا ر دونم یط#ار :هرک صد درب ک هرزوار ۶ وب

 . سوهاوراع ید-خ رانا کل ردراو ۳ ناد هرا-فک قرچ یا هک رواوا
 سی عسا س س

 | نهآزا نکیا ناهن دا ۳ یوش $ ر دکدی تاریک: هد رزوا كاو كوب و
 یب ردرتب ندنهآ ن گیل ریاست هج 1 ( ربه راپ دن ک ار نما دخ # رب

 ناوئار نھآ دب دم یو 3 رلەراب هاب سا د ا دو کین وف

 : امار دن« یاد عفرو ادرج يدش نهآ ) ود سا دنا دار یییغ دن *ادچ نان

 یشدرکار وبزا E 4 یوه نل ته کا نالوا ی۶
 هزوا شال, هب ه٤ کرارا ویز ال ( ددا یفدو هطط ن او عط * دنز

 بوک یلاو غ كناو رلبا یش هرز وا یف د كنا یعط ر هرب و لاو

 3 E E امار نس ھوا حز 1 یو دن رولوا تسس ید یدرد

 دوج و كنم هکنوح اما یجنژ شد € تح در دد در کد دشا یوو | 3
 یر

 حرش 4 یوذء زاوا وحو تم لاو دردرواوا یوق ر |
 ۱ ا (دتهد ی ديو هک سرت یم كل # د-هج ی نوزب هد زا نا

 برق رو ن ؟-:ل» یدرو-اک هروهظو یدرار ست سو ندهد یر

 1 نداجاوب رزوک را هس ھی ره طوثفو ته ین بوک قوحو رر و كلدبماات

 عالم دضد رګ و بیغرتو یدنلوا ن ادع فاطع ندکلیا مالک لب و طا بساثم

 اردوخ دیم ونو ین 46 یون ی داف عورش هنایب كناسلک نالوا
 درا هلیتس مالک مکیدلب وس وب م: )یک دان رف سرداب ر د نآ شدا * نک داش

 لو لوبق یتساجرو اعد كثب را هدش و نالوا سر دان رف لوا هلا داش ۳

 »نکو عام زاوذع بی اک هک یون ا۶ هلاداب رفهنروض> كنادخ نالیق
 وفع ندزب ادسخ نالوا وفغ بح یا هکو ید هل وب ) نوک رو روسان جر بیبط یا
 هبلع ین ترضح> ممک24ل وس ود ( ۱نعفعاف وا بح وفع كنا ءهلا) زم هلا
 اوو ید یبط NE یعا یا یدرارروب ملعت هسارنکا ییاعدوب مالسلا

 دوخ ۵ درک هوا ار یش نآ لا سکد 1 یوم ¥ لا عرفت هلوک

 ی هلی عباضو هارکیب قش لوا ئ ورب و کە ك S> ERT نيب |
 یدسابا کو میا ض ینا یول, كی اب ر تمکح و ,يهلا جو هکر دیحو باک دارم |



 4و

 سس

 ۱ مد کب دل لوب وب و کو رک (ارهآرهاظ درک درا هک * ارهآر را
 * نویمعم 4 ماه ال القا تک 6 یوم یدلوا رداق کمار ها یهآ نال وا

 كل رفاکرب نە یدب د نوع مهف الالغا یلاهتق> ( نورب زااهو ,لالغا را تسون

 لوا یدید ردرلیمهم هل.بیس ل العا لوا رارفاکو س۶ لایق لالغا هدنرل- وب

 روت مکت ردهب وه۰ لالغا دارم هکلب رداکد ند هرشط هع رزوا مرب ل الغا

 قانعا لر رفاکو زب داب ییعا ( لالا مهد المج ا1 ) هک ر رود هد سا

 س>اوهو اوهو هیعبط دوو قدلی هتطا لس السو هب وهم لالخا هدندایحا و

 هاو یالاتس ما اتشاو ه ون د قااوع و قنالعو هدب تب ر ااو 7

 كرل وب لال-#ا لوا ۳ ناقدالا نا یهو ) رد اثم لس السو لالغا ههج

 روا عنه ندعط وتو ليم هناناج قح ییرلاب كرلوب ردشاوا لصتم هش را وذ

 ردرا شم وب نب رزوک ب ورید-ااق ورفوب نی راشابرلاون سپ ( نوعم** موف)
 باعصاوب زب (وا سوو شدیاردن دیلی *مهنشخاه ادسمهفا> یر #

 ن داجاو دورو یترزوک كرلذو زب سو قدلیف دس هدنف>خ كثتصعمو رفک

 انلءجو ) سا ةرو-یف یافت هللا لاق اک نمروک یدنب هسوگ وا هدندراو هدنک وا

 راو زب یی ( نورمصب ال مهف مهان شغاق ارس مهفلخ ن ءو ادس مهدد نيل ره

 روتسم هلال غ.واشغ بوتروا ن رازرکالرلاوب سب قق دلیق دس ندندراو ندنکو ا

 دابشر نالوا مذا هراید:کو را نمروک یاو صو قح رنو ق دای بوعگو
 * تساخ هک ید ناد رادارعص كلر ٭ یو ۷۶ رازمروک را ظذ هداددو

 ید هلا هدا دزاو .دنک وا ,تئاعذا هک دسرب لوا(تنناض دس نآ هک هناد یماوا
 لرلش نالوا دو> و» هد ار دوجو ید رنوط نانرا رهک ی اوا لصاحو

 نکار كراتص یک تیصعهورفک و ترخو رب-کو یودانو اع الثم رتوط نکدر
 رلءفص نالوا عفام نده هارو ردد یهلا ءاضق لوا هک زاب لفاغ لوا رتوط
 دشم* تس داش یور دسوت دهاش + یوم ۴# رد ڈا كايهآا مکح

 ك هاش لس لغاع نالوا دم لا اصو دن یا( تس دش رم تا دفا

 دارم ندنسکلوا نکیل رد هتسائعم نوت هدنوب دهاش ردب دس كثب زوب دعاش

 لفاغو بوک یا ینعب رولوا قیف> بوب دارم ن دنس یکیاو یروص بوبح

 د س هش ور كنفیفح بوم ن اک عون یا نم كب وع نالوا ه درهاظ كاس

 نددش رع یکدوا ردد س كن زوس لدش رم ادم لایت ردا ناتو

 لیلد هنادخ ناءصو تاذ دارم نددش رع یا وراز وک لو ه وام دارم

 ندد رغ ندننافصو تاذ كفح اکو نیلبا د غرا هاو- ام ی ییعد ردرلتلو

 ال ردتشا وا دس ۳ ویو” نالوا ید دش رال د م نیل و- ز و

E 



 ی ۰4۹۳ $

 نآ دش هارک رد ناز # لوسر یدوهرغ 2 نآ نيڪ 4 یوم ۳ ۱
 هلا یلص مزکا لوس ییسنیع تنوکح یادی هدنورد باک لوا ( لوضلو |

 د یمو هارک لو ضعااوب لوا ندوآرپ .رد۶وب یدروی یراترمض> لو هلع ییاعت ۱

 تاھا رم *ریتسم لوسر د وک یمهعاک 4 یون ۴# وده وب یداوا |
 نالارون ندٌج ترمض> ینع) نالوارتتسم هک یی هتسن لوا (رتضرد تفیعج نآ ۱

 ی # يوم ¥ ردراو هدر تفیف> > لوااکب اففح ر د ندیجو لوسر

 ت ڈرنا لاک لوا AE یبا دزوآ قح ره # لوسروپ دز ل دز سادشددا |

 یداوا س۶:۰ نعد یدروا هاسو هيلع یادت هللا لص لوسر ترض > یوترپ |

 4 یونذم # یدرونک لوزت ہرزوا یناج كسباک لوا یرهقآتنیلاءت قح |
 مه نکلپ "اک مه (نیکب ندو نطصم ودغدش * ند ندز مهدمآرب ین اسفزمه ۱

 یداوا ودع هندو هه ال تلا هيلع 2 نط ص ت ترج هلک یداک هزشط ندشد

 ۾-ےس نوچ * دو: :جریک یاک. یوم د طصم 4 یوم « ب4 راکناو

 دانع یا يدروب کا مال سلا هيلع لوسر ترم (دو وزار رو ر نکا

 عوبنب ورک ٭ یوم ل ھوا نیرو ورکا هلماوا هایم نوجا رفاک نجلا ۱
 نیلج وب كدریاوا یا عود ن س رکا ( ی ید بکش 4ء س آب ى: ما ۷# یدو یما ۱

 لد چاق هسنبناج ن تا وب الد يلوا یابر راونا عاطو كدزچا یھ اس بآ
 ( ناهداروا نا تسبرب و دنک شن * نآ اون ا شاپ هب شسوما هک ات ر یو « ۱

 ۱ ید)ر ینرغاكاا صوصخو .درنص یو ءان ا داو 4 ٍءکو او ٹن هسي وب |

 ی نوردلا 1 یوم ¥ یداو ارداق هراغفتساو راذد_ءا ندلچاوب یسح ۱

 لذا ۵ ند لسو (بع ن 1 ۱ تراي ید ندر ک هب و * یاس نزيه شاخونم | ۱

 ۳9 1 یوم ۷ ردو یداوا رداق هکسق ۶۱ ۾ واما ىح اب يورد | ۱

 :آو یدرلباءآ باک لوا (دوب ررداریهو ع2 AE نوح * ۳ شسدوعبعو ۱

 یداوادیفیسلوا ناوسد هیبت .آ ندورد درج ییو!ی هوا عفانودواکا كجا

 ر# 3 عجم مکنوح یدایفراةغتساو هب وتبواواریکنم هليو دانو راع ار هاط هکنداحا لوا ۱
 هسلوا شکر سهدرهاظ هسوآ رب هک ر دوپ هبنت هدویداق یاب و یداک یهلا |

 هیوا نا انطاباما هیسایف بال ارکی,رزوا قحلها بواوافصتم هلسوءانو راعو ۱ ۱

 تبحو ته اناو هب و هد:طاب هکلب ناوادیفم وعفاناکاتااح و هسلیف فارمعا هه اکو ۱
 روساک هلا یرا « مکح كنا جد هدره.ط هلا هسرولوا هفداص تهاطاو |

 (دیدیاندش هتسسو اسیا # دیدج قمار سوماق>هدرک + یوثثم 2۴ |

 قوچیا زدشلیا ردقروهد نامطب زوپ هاسنا یسوانوراع یرلتر > یلا ەت ق >
 تساب نانا رهک ور راک ورک € یوم ل ردشعلعب لرد نالوا ۳ ۱

 0, ۶ € یو و



 e 3 ا ۳ هرو داشرا 2 7 رک لوا یا ددو

 هعد ردراو مچ تا4 * ی ردندماذ یدنک غب تڪ وو هب ند-هتفیف> و

 ې ص و وا یو نورو یس ھر كاله ۳ ۱ 4 ورم 3 زار 65 ھا ۱: AN و

 شدپ ار تدا نآ دزور یو وترپ هکبا باس یو باک ندسشدنیم 3
 + محو لع مه نخ سد ای 7 و داوح مالسااو هولصاا ياعرب زا

 .كایح و هک لس لوا رد هدنلاب ك؛دلوا هلن كيحو بناک فر رش خرمهوب

 ندد رطح مالسلا هیلع ربمغس ییهع رک تبآ لوا یدروا هنرزواكنا یوئرپ

 ہیلع لوسر ترضح كيحو بناک محو لع جدن سپ یدتاو یدیفوا لوا
 هل وب رد نأ (نيدلاحلا نسحا هللا كراتف) هع رک تبآ ینددیقوا لوا ندمالسلا

 لو هيلع یاد هلا یلص مرکا لوسر یداوا لزات نعوم "دروس هک رواوا لدهن

 تاؤ یدزا یا یڈیا یو بناکرک حر ۔ یا ن دءس ن هللادبعو یدروفواینا
 م نبط نه هلال نم نانا الخ دءاو) رد وب چ رک تدآ لوا هکیداک هع رک

 ةة طم فلولا( ةف ةةلع ةقط#لا الخ مث نیکم رازق ق هل ها نلعج

 رکا لوسر تربطح مکنوج ( رخآافلخ هر شام ۳ ال ماظعلا نو سکعاساظع ضال |

 رخ اود( LI نسحا هلا كرا تذ) خو 19 یا هود لء یاد هللا لس

 ترتاح و , ید و تآأرف و سو هلع یار هللا ی ص ی الا 9 هک رک تا

 یو ۱, مدت ناو اکنا لاد ءء٠ لاقف ٽر کھ بتکا یدداکا مالتلا هی ا ی

 یدنک هر )م هکر شعد هلدنر او ید داکا مالساا هلو ی : لا یو ۳ ۳

 لوا او ز رداکد ا لوقو یخدرل-طعب و یداک همالسا هد سخت هکر

 هم السا كنا مکنوح رد یکه هرو وو رد شالوا عفاو هد هن دن یدادنرا تراک ۱

 ندنیطا مالك كز هعلا هرم هللا سدق انالوم نزح رد راو فالعتخا هدنناک |
 لوا شالوا هرزوا نالا او شملک ه دم الد سا هک اردالاوا نالوا موساعم یخد |

 .(دونیم د ید یو سوک ٭ دو ج انس: یکی ناغرا شبب ¥ یوم

 كيحو یو بتاک لوا هک یدیاراوبناکرب لوانداه:ع هللا یضر ناعع ترمضح

 i TE یوزاین نوح و یوم % یدرزسوک دج هداب ز هناناتک ۱

 يد وب قیس ندفب رش جو مالسلا هیلعیبن هکنوج (قرور تشآو اوآمهوا |
 . زا یوا یورپ جو نآوترپ ه یون ۴ یدرزا هرزوا قرو نامه نوا بناکو
 1 حاط هرژوا زا یورپ كو لوا ا اک شد وخ وردوا # ۱

 : او تاداک > e e ب لوا ۍدرروا we ی درولوا ۱
3 



 یني رلغاب كفن نالوا لصاح هد! اب دوخا و نالوا اضمهغلا لوابواوا |

 هرژواردقنو ك رولوانمی یععا مالعا یفاضا هلک كفن یدلواکذءو رھ طم

 #* درک لا دناونیاردوخیوج ٭ یونثم ۶۳ قرقدلح هناف مهف اف یدلرب و ع٥

 هکغالابد-ٍوکر  رواوارداق نییسفن یوجیدنک ( د رم( دشا دخ عزا عفان
 سد یدلوا یجل او تعمو یا عف ن دلع كنادخ یل لد رم التن

 بلاط ردلضاف دش رمو لءاک رب یسارع ضیفمو ییمو رهظم كسناع كنادخ

 نادهاررب رب هکردبجاوو مزال هکلاس ندیا یس هک اكا و حالصا یتسفنو هة

 روت هو تمدخ كنا ی ودنکو هرونک تدارا هنافرع بح اص دش و |

 عید شارت ٭ یوم # هلوا عفم هلبادخ لعو هلق كاپ نیسفن یوج گات
PPTرو نف ینباص یدنک غ الع (ارشیر ناراپس یا  

 یسدنک هدد هراب یدنک یک و ردلثم روهشم یراکدد غو نیاصیدنک قاع

 ه>ارجرب مرا وب یروب ردزوس فورع یراکدید ردساکشم یییخ قایق راه |
 رواو !لماک * ین نالو هلل اوم ۾ ه-:طا د ضارما رضا رما دا رھ ندحار ج هلا سا

 : ( سک شی وخ شیر ةرئیات # سکم د.آ عج شی ررهرسرپ 4 ی 7
 ی دسایق زرتس بو وروب یشبر لواو ید-اک عج سک« هرزوا یشاب كن هرابره

 رو ناب نکیدباه دارم ام دیمروک یئ نح ابق كسهراب یدنک هساکات

 (وتلاوحا تلط نآوتش ر * وت لامناو اهشددنا سکمنآ هع یوم # |
 كنس كشر كنس ردککلمو لاملواو كرارك.ف لوقءهانو دساف كنس سکم لوا |
 هتشبدناو لام لوا هکر دمزال لسماک "ین مھر, اکس سب رد-تلط كکناو>ا لوا |

 تعالسو تص نس بودباهلازاو هیلباراعت نلاوحا تاط بورتروق نس ندنراسکم |

 نامزنآ *ربب و شب رنآرب مث رم د-ھذرو ¥ یو #3 هروکر | هنس هبت رھ

 جالع اکسو هب وڏ مه ره وب رکا هرزوا كش ر لوا كنس (رفنودرد دوش نا هکاس

 کد رادنب هکان 46 یوئم )۳ رولوا نکاس كناقفودرد كنس نامزلوا هدا
 عل ردشلوب توج هکر ابا نظ تح (تس هتفات اجار م مه صور * ۾ تسهنفآ تص

 اذ داشرا مهيم هرزوا یس ونعم شیر ك )وا بلقلا صبح هکنماکربب ۱

 بلقاا ضدرم لوا تح زدیک بولوا نتو نکاس یبلف ضررمكنا هیاباعضو |

 هرژوا شب ر لوا مهم وترپ هک ناتب ردبا معز شاوب تی یودسنک زالوا
 هرژوا یو ض ےملوا یرو كلمه رم قا داشرا نهد رذشمارداب

 ناو * شبر تغب یا یا شکمرس مه ر ز نيه e یونش زد ۳



 نیا هن هارب هکر داوا هبساودو هد یچوا هن هنار , هکر دلوا دبسا هس الثم هدب یتآ

 ۳3 هبانک ندسکعد یدیاح هل تعرس هداب ز Kk كعد تسافتسا هدهدنوب هد

 | ( لاکا ردوخدرب ییناکوک * لالطاوذ یوسبدرپ ینآز 46 یونٹ #
 ۶ ایازاورپ هثدناج لال اوذ ندتسهجلوا ھه سوک نیمروک ناصقن هدیدنک

 ۱ < یوم ۷ روتلبا ناکرب وید اک هبیدنکی نع رابا ناک لاک ب>اص هتسیدنکو ا
 نو س تاهد دزاو لددا * لالدوذ یاوتناج ردناتسن 9 لاک رادنب زرد قلع

 ه دکناج ك: سض موتاعرب رد ندنعزلاک ( دور نورب ی یھ ناوترا 5 دور

 لالبشعونات هدیک نوخ قوچندکز وک و  ندکیلف كنسیحاسص زانوریکیاردقوب
 ینوجو قاغا قوچ نسب شف: یی یدنک هللا ج حف بچم ردیک هرمشط ندنس
 هرسفط ند ردنسقابق ن عز لء وک تکی ؛هلءلاک ی ودنک وب هک ردکرک كکود ناقر <

PRRار ھ سه رد ضم نرو * تس دب رخانا س اتل ز 1 یوم ¥  

 ردراو او ضروب ON كف واعر ھ ردشلوا رمخانایصرح گئيما سالبا ( تسه

 ازا رز هل. و تضاد یطر م وب رلنا هک لکد هد لر هسوک لوشر ی

 + یونثم ۴# ردلکدیلاخ ندرادش وب هعطو سفللا یخ نابالاو راهلوا شابا

 : هجرکا ( وجریز نک سو نادیناص بآ * وادش هتسکش ساردوخ هجرک
 لالایی نکیلرروک هتسخو هتکشهداب ز نود هسع ؟ نیابا نزلاک هیدنک

 دناروشب نوچ هک یون ۶ هدننلا كنغهراس ےل و نیک سو ل یناصیآرب یتا

 یسه-2 مکنوچ رادش وذیا ( نامزرد نامز ردددرک كار نیکر سبآ ٭ ناعما ردارت
 نبح نسا هدنامز لوارولوا كنر نیک ہ قاصبآ هسردشراف هدکابا ناما

 رد 1 یوم % نسرولوا ردکو نسرونالو بود, ہک كکلیفاص هدناکا

 هدنبد كغمربا ناوج یا ( ارت رع دباغ ناصوج هحرک * انف یانیک رس تسهوج لا
 ردیقاب ز ونه ونه یک س وو رک( سعب روس روک یناصاکسهج کا رکا ردراونیکر ت

 ) نکی وجار لک ین یاهغاب * * نطفرب ناد ھارر ت سه 6# یوش #

 ینه هسرولوات ارق هلذاک مطر کا NO هلْذاک ر سکو فاک مضهدلک سفن

 هیایشا لک سفن یاهغاب تاطفرب ری نالواتقش>نادهار هکر لبااضتقا كعد هل وب

 ندند>ورح دا رمیدلو | یج رونک و ص و یدلوایج زاقیاج نەبی داوا نکب وج

 یداوا یج دبا ارجاو هضاق!اه دا دعتسا بس هنغاب یسفن ك سکر ه یتاضویف های اءام

 تباث يقم نیقفادنع یساوا ناسر ضبف هلج لم اک ناراوهتبط هبث رم هک رولوا كعد

 هلک ن ۷ رب واکذ ۳ ناد-هار ع نیسعم ه-سرولوان ا رق هلفاکر مک کاردقةګو

 هن راغاب سفت نالوا ند ةا دوخاب و هش نو سةل نالوا بو سنمو فاطم |

 را یحدا ارجاو E ندای لعرج لوا تفر دمو تبادهبآ ی نعد یدلوا نک: وچ

  ۲: eبواوا ۳



 * دوم ناوت یسئردنا سه < یوم شبا لک انس
 اش واوا نکم كمر وک هدعلف و قاراو EE دنرا ۳ اس

 ههو هغ دادصالاب نیت ءاشالا هک رررونک ا ٥و دوج ءرزوارمتف رراد لاها |
 | *قاص هنآ صا هک یولثم *% رواوار ھا بط هاکنا انغ هک ردیس هنبنآ كب“ ائغ رم 5 ۱

 ۱ شین هک قاص كنان ( تسهنز ا دی مه هتحوس# تس هئس رک دوخ نات ۱

 ۱ كغقاح دن مستر هز شآ هوتشومرد هتشرک دو |

 رواک ه روهظ هدندوجو ل واق یبصاخو رثا كن هنسرک رک | رواوا نایع هلدوج و ۱
 || یدرواوا تیب وردق ی نانه ساوا یدوجو كن هاسرک یی وال >و تفا.طا كنان مکن ۱

 هدرب ر ره (تساهشیب لج ی وخ نا # تساخ ہک یباجره صهنویسین € یوم |
 كنغا بوخكراتء:صو لر هشی میجیداک هرو هظ و یداوا لصاح قاق ۳ ۱

AR 
 كن زرد هبماج لوا هلوا شاکدو تسرد هءاج م کو الم EY نوج رک

 یه هدبیشارتان 46 یوم ل لوا عب رواوا دعا یرهاط كنلاوو تءذدص |

 4 رک شفاثو رقادوب رخآ و لصا ی دان | ۱

 جات هوا هسأاوا نوزوم و ہدیشارت رک | هود ود ع ورفاب هزود لصا یا را

 هتسکشا یاپ آر دک * دوراعا لن هتسکشا ۵ ةحاوخ چ یوم »۴ روا ۱

 ۱ شفص هدر لوا هکر دک هوب لوا هجاوخ یجاعب قص ےکنوچ ر 2 لاش ( دون ۱

 تەنص لاج نآ *ر ازنو روجر تسین نوچ دوش یک + یونثء ا هوا قيا |
 لاج كثعنص بط لوا هیلوا زازنو ضا یم مکنو> ر جا EES بط

 راولوا فوقوم هتدوخ و روفر یروهط کاتقم قد ر نوش و
 ۲ یراوح 4 یوم ۷# ی درولاق ی ا هج د ہوا ىدوجولروګ رر 1 ۱

 | ینلروخ هراکشا ك زرب رخآ لا (ایک نات یدشابنرکءالءراهسء یودو |
 ی درولوار ها هجن ق و یدروش روک نخ ایک ید یا وا زکاینانودو |

 رانا صن ميج PT هنآ ترافحناو E اهصتت هک یوم ۱
 كاالج و رع ترافخ لواو رولوا نیس هلئلاصت لاک ردیس هثسآ كتءنصو لاک

 ۱ اردض هکناز 4 یونشم# رولک «روهظ 4 هراس ه> لالجوزع ار ز ردیسهن نی آ ۱
 | دطیدضزرس كشارز (نیبکنا تس دید هکر ساب هکناز * نیش ادب دنک دض

 ۱ 96 یون م ردنابمو رهاظ هلیا هک م لسعارپ ز دادضالابنیبت اش لبق رد
pera" ۱ر دنا تخابده ده و ددار شا و > صقل  I۱ (تخانهسا ددو  

 | : دنامکتسا كندنک ی دلکاو یدروک یتا صقت كن دنک هک د یک لوشره
 ژوفط هن هار هکر دلواهنسا هدیدیاحهدا ز نددح هدکمروکرباهلاک ندو جول

 ر



 ۱ ۳ یهسیحر مدید نا نوج ناب ۶ یوس او “امف

 نم اد + يوم ۴# م دنلبا هحهآ هننناج ناسع یب.هرطقر م دتلیا هن

 ا بهریز مرک ناک یا لا ( مروآ ناجو ل دوت شیبب رک * مروآ نامرک ېوس
i ۰هنا ن ك امرآ  eهنویک هرب ز ر مدروتک ناجو لد هکر وضح كبتسرکا  

 كناس> ارج كنس ی رکا ۰-۱ ریدقنو ردقوب یرا تعا كنا هدش الو نامزک, ر اربد

 شوا وا نوک هدالو نامرک ناسح» مهرروت ناسهرا یتاجو لد هنروض> ||
 ی r یوم % ر د-ةوب غرو ته كنا هدرابد لوا هک مرواوا یپسک

 هکر دقو مک ااا :] کو نمحرش * تا راسا نی ر دناک ی هو

 ردفو ریظنو راباکا ةڪ يربغ ن دکلایو نس> كل س ۵سیاوا درام

 تقاع (دنسرونوج مرآوت شد # نسا نم هک مديد نآ ق قال 3 ی ¥

 | یک یرون هنس . مرونک هک روض> كم ییهشیآر نک م دروک قبال ینآ

۳ 

» 

 رو نوحوت يا * نآ رد دوخ بوس> ی ور نسا یوله كم ۱
 باتفآ نس هم رک ها یا نسهروک فزوب سوح یاکیدنک 2

 شب و چال * شور يا تم دروآ هنآ < یوم # نس ب يس كنامآ ی

 یلشور ی مدرونک ها اکم (نک مداد دو یور

 ندا د دان یا هل اسم لوا نسهروح یکزو یدنک هد هبسآ هکنوحات

 لوا ( لغتشم دشا هسا ار نوخ ا یک نور هنآ % یوم #۴ |

 ندفلو هرکصن دک دید یرزوسوب همال سلا هيلع فو تریط> ناحهم |

 | بح لج هللا سپ یدلوا هنيا لاغتشا لګ هب وب يدراقج هرمشط ییهنیآ

 اطا هک ردیهیمح لیج لوش یاهو كرابت قح هجا رصم كش ف لاا

 قناص كرلناو روس یاظع یایاواو م السلام اع اینا نالوا ییحاص لاج

 رلبا هدهاشم هدرلنا یتلاکو لا-جم ست تاتو ظذ هنب رللد با نالوا ملسو ۱

 رواو مه : مظع هسروتک ماس باق ه هنرطح لوا a ید ەدتماق موو |

 هبانعموب هد هع رک ت اوب مکتن رواوا لصاو هراب ۶۰ دهاسبشم “دنس هلباقم كناو
 بلقب هللا یتا ن مالا نوتنالو لام م جفال موب ) یاس هللا لاق ردراو ترا شا
 E یش لوا هک ردراو یس هثنآرب بسانم هاذ یدنک كئشره سز (ملس

 لر هنا تب دواوا شورو روک هروهظ هلئش نالوا هدنس هبایش هنیآ

 | یتسین دشاب وقته ةن هک ىوش روی پودا عورش دنا و ح رش

 e هقح ترس دو ردن يس هنبیآ شو 5 یتس 4 لورم يسا ]



4¢ Av } 

 کال ع لوا هدنفو یراک دابا لع بواوا قورصصهو بوم هاچ تدناعهجو

 < یوم ل رلبا بیلقت یرلنوب یلاسءت قح هدلاح یرافدلوا ربخ ېب هتعیف>

 لوا ( نت لافثا ل اعلا تاذ نآ تسح * نسح لعف نییلا تاذ نآ تسج
 ردب رالاغشا كنت ردن لاعشلا ثاذ لوا ردیناحورلااو نس> لعف ردن نبيا تاذ

 » اینا زا راکودره نادوربم 46 یوم # رد هبا مج لغاشمو طاصءو
 ندمالساا مهیلع ایلنا شوا یکدا رهو ( دص نوچ ناشیآ ودره ن ز ربم؛

 مالسلا مهیلع ایبنا اص ءو لاس#ا نالوا یتاحورو یتا: وب یت؛رواوا ر داص
 ال ر دزربخ یب ندنکیا رهوب راثا یک ادص رواک هدوجو ندءاظع یا-ءلواو |

 رودص ن دهوک_لافمو لاسف نیلبا رودص ندرگوب و ېک وک یدوجو "لاو |
 * رشوربسخ دناونشب تیادصرک 4 یونثم ۶# ردیبک لافمو ادص نیلبا

 ند-هوک لوا هکلب ر درب ی هلب ندنسکیا یناذ كهوک نکیل هسبا هنر
 ےھیلع ابناو كماظع یایاوا تالذک ر دکنوصهر لاقمو | دص نیلیا رو دص

 یادسخ نالوا قبفح لعاف لاو لاعف نیلبا روهظ ندنزدوجو كءالساا |

۱ 
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 ن ی دتا ناسحه» لوا( ارس دات رظا رد یاضرآ * 2 + نی ج ناغهرا

 ماظع یایلواو مالسلا هيلع انا هک دسروئلوا لاوس هدول رکا ردکتیلاعت

 دوخرلنوب هسرارواوا شمل: یک هوکو یک عانلاقم و یلاعف نیابآ رو دصندنرایدنیک

 رواوا قدایص هت هدشعح رلثا هییشت وب هدلحوب سد ردرللاع هایش قاق

 شب انا اغا ) ندتهج یرات رشب كماظع یایلواو مالس ۱ مهیلع ايبا باوا

 فناو هاتقبفح كس رالاقمو لاعف ی دنک لااا راس هسا ( مکلثم

 راو رد راکشعو بار نا یرلفدلوا ماهلا یی و توی هدقلوا فراعو

 یسلو روعشو فوفو هتقفح كنم رالاتمو لاعفو یلوا رع كرلنو ندرمشب

 راتو هداوا یاب ر ماهلاو یهلا یو نگر د هل-یابر ماهلاو یهاا یو
 هاشم ههوک هلا مان ۰ دکلب یینفهح كلاوحاو لاعا نیلا رودص ندرا.دنک

 ندنکیدبا نح ترضح یلعاف و د رم تالاوحاو لاسا لوا ه-جرکا زرواوا

 رروابیتراقدلوا تلآ هدشنداراد كنا ینیرابدنک بويلوا لقاغ

 یک د انارو ارس و نوخ یوریرک:یورد a راره

Ramiro 

 ( ناغفدزاضاش نا مرش زوا# نا ةمرارو به نيه و۵ فول تفک یو %

 كناضاعوب نامههواروتک ناغرا لوا هاکا یدشا هاج 6م الساا هيلع فسو

 دنح نم ته 4 یوم * ن هطاساا ثيح ٠ نم ی د روا ناسغف ندئمرش



 یک دنک كرم ی مالسا لعاب ارم EN هلا ضرا زردروج

 | ر ديس هرم طو هريس ه:؛ءط» سفت ' ردنوهالو توربجو توک. ام ملاع دوصفم هکر درب

 هک روک هدیارارف د هللا ضرا بودباریص هتضاب ر بوایقرذکو رف سندلاعو سد

 نل # خار و هص رعزا دود رکنلد 4 یوم را ردلوارف هه مد تفبه>

 ی نزاو ا ضلعو كل -"لکوک ندهصرع  مساو لوا ( خاش ك شخ ددرکناجما

 هدنارت لخت نمد ردشل وا عفاورت هن ر نمد هل ضب زلوا خاش كشخ هددص رعلوا

 لاح 4 یوم * راک لاوزاکاو رواوارتو هزات مدره هکلب روا خاش كشخ

 يساوح نعنالا ( نوکنرسو یو شدم هد امو دمك # نوئکار تساوح سون

 هلسدعط كنيب رع فاک دنک نسرواوا یتشآ ابو شلاقو نوغروب نسلماح
 4 یونثم چ ردة و وا وا بواب دارم ندهلوا ن ندهلوا نو کرم زرد هغلرو و كملکنوح

 مکنوچ (باتو خر یب ید شو ید شو تفر یک کهدنام * باوخ + تفو لماح هلو هنو ج
 نساکد یجروک یکساوحو یکس+ییمد نداکد لماح نساوج هدنتقو باوخ

 ندنرارحو تءش» نود کقانغرو ین كدلوا زمسراتو 2 رویدنک كلهداام

 لاح لر شد * ارباوخ لاحوت ناد *یبنشاح ٭ یونثم ل لداوپتاجت :

 هدنتف یسلوا لو ك دلاح كماظع یابلوالی نشاج رب نسییاح باوخ (ایلوا

 تداراویهلا تیانعبسا یلاوحاو یساوح كالا ءالوا هدنلاح قارادس نالایمب

 ر دشلوا طوتسقلوا لاوحاو ساوح لءاح ندرانو وردشلوا لو هرژوا ینابر

 نددوجو دقو رواوایرب ندعلوا لاوحاو ساو>لاح هدقدراو هعونناسنا کتا

 یتطفربس تدازا ی ورابتخا تولا لوک هدنلام مو یلاعت ی سد رول وب تاجت
 راد رنا کس هل ات ردغابا حزوغاو یشاح ر ندنک.ال و كنلاح كماظعیایلوا

 باعا اباوا € یوم ا۴ ردرالویقو هدازآو رالوڅ یخد هدلاح یراقداوا

 هر هک رک تب نالوا هدفهک روس (دوقر مه باقتردو مایقرد # دو نع یا دنفهک |

 هللاءالوا تدب یاده ید ارو رم هدنابیاراصت تمداتم هدلباوا یربسغن ردئراشا

 ترشابم هن ره یهو رد رلءانرلذا هدوشمب واوبلقو هدمایقدونعیا ردراغهک باصکا

 ٭ یونثم ) را مود زوک هلا نذابرل هسءوب زوک ند هنرهورارواوا یا هللا نذابرا هما

 یرلنا یاع:ق> 9 .(لاعشلا تاذ نوا ِ تاذربخی * لام رد فاکتی ناشدتک ی

 هلاعساتاذو هيلا ی اذهدلاح یندداوارخ ی زانا رکج هلا فز سه شم ندد نیسفلکت

 یلاعتقح هج ساو كنس هع رک تیآ (لاعش او تاذو نبيل! تاذ مهبلقو ) کت ن

 ندلاعشلاتاذو نیولا تاذرلنا بودیابیلغت هشنابلوصو هللا عاص نهک باما |

 رکج هاچ رالف یناسع-جو یناحور یلاسهنقح ید ییاسیلوا یک یغیداواربخیب |
 ول «دلاح - یرافدلواربخ ېب ی هدناج لوصود هثناح ي مپ رب بیلعتو ۱



 ر درس ىلە یئاسحا رلثوب هع را ترا (نوعع#) ام لیللانم اللف اواک كار

 اوتاک مالک ردت رد رخ  تنوناک نوعع<؛و مولا مرموز دارا وی
 ام دوخ اویدرار واوا اا لالا نم ةفماط قیا (لیللا نماللف) یدرارواوا رلردتم

 ةحر ددو مهع وحش ظفاو ءو ليلان نم للف ذفناط ناو اک یر دعت هلوا4 ردصم

 نذلا یا لوا لوصوءام دوخا رولوا لد لدواو یهدواک ارز رواوا حوف رم
 ردنا راست ادرار” راد چد ( نورت 8 ۵ راددالاب و ( دف نوء: | ۱

 یدا یداوارها اظ عار > هو ندرانوب هک لوا هلاک هک هله و لوا یدرا رواوا | ۱

 (راعسالابو) لولسلا ع نولغغدام ناعحالا لیللا ن«لیلفین اوناک و لب و ألااماو | ۱

 نیا (نورفهتسب) ۳۳ تافص ةاط ءاشفناو تاللا راونا عولط تاقوایا |

 هرس هللا سدق راك دوادخ تربضح سپ سا تا ةر قتلا راونالا نویلط» |

 لتیلق یمون ندرااوا مان ئهل لوا مونلا لسيلق ندلو٠ =6! هک رارروب زی زعلا ۱

 رادشهو بود روخو باوخ لیلقت لوا ند زلتیابا زاةفتسا هدر رک لوا هسوک |
 ۷6 یونثم ٍ ەلۋ ار ۷ سداکش هډ ر سر ژورات هلا راضحاو دادعا راذکرب

 یک نیسنج ( نیب رون ساو> دشا * نینج نوھ نکب شینج یدنا
 نیا سعب راد یل شغب ماوح یجب روک روت اکسان للا تکرخو شبنج قجزآر |
 هدقح تعاطهار:یخدنتیک یتودناوا شن ساوح اکا هدکدانا شنجاو تکرچ |

 ید یهلارارسا "هد هاشءو ساوح یج روک یهلارو اکسات هللا تکرح |

 * یور نوریب مح ر نوچ ناھ جزو ٭ یوم ۶ رلءدنا ناسحا ساس>ا |

 نس لوا رشط ندناهج نالوا یکردام محر ( ئوش عساو ٌهصرعرد نیمززا |
 سعد نسهلوا هد هضرع نالوا مساو ندنیمزو نخ هلروق ندکنت ناهجو سد

 هب هس او هللا ضرا بولوا صالخ ند-تمزوب و نسهلتروق ندکش ناهجوب |
 ها را هکنا 6 "یوشم + نش اک لوخد هرم ئار تکو ییا وا لاو

e ۱ردرل شع اد عساو هللا ضرا هک هزب لوا (دنا هتفری دانناک ناد هصرع * دناهت  

 روس ودرا ا اطظع یایلواو مالساا م هلع اینا هصرع لوا هكا . هص رعو |

 ات دلا هدهقاوتسحا ن دلل ) ردنراتشا هبهع کت تدآ نالوا هدرز |

E ۱يس راد دانا ناتسحاه د اد وب هک را ی ییسوب  

 7 نوا زنا رلب اف هده املا لس ل-ع تاعا طو تاد اع

 سد ةعساو هللا ضراو عرکلا لاجو قابلا هجولا دوهش یهو ردراو ہ_چظع
 كهللا هزلنا ردرلایلوا رداق هبنا رخ لسیضحو هناسحا هدنرانظو هكر ا هسيك لوا |
 للاب فص و صما ة_:ةمط1ا سةنلا یا ىن اشانقلا لاق روا د ز د-عساو یک را |

 ر زا هرس ها سدقراک 1۳3 تروح تاد هیلااهداثمطاو اهدای
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 ناوعا رگکیدابا راتخا هدا دو ندرا دو مسو دالواو قازرا «دااح رکةرداوا
 رد.هج لدرفیدارف هلو اراد ا بواوارارفرب «اکزم رل و هک نک دابا م ءز ن درا صذاو

 دوخاو رداد ندیدارف ( کا :ةاخ اک ) یک ینا كنالاسک نوجا ٹین ات فااو
 رده ر دااح ندیدارف * هس لوا کال اک * ىدا كدابا قاخ ندیدارف

 كفوذح ردصم دوخ اب و * مکةلخ ءادعا نیه بشم ن دروم اوج دلو * مالک

 هبانلطفامیا (کانلوخ ام مکرتو) م ۲۱۱: اع اوج ده و یر دقت لوا یتفص
 لیصفو ماعدا مزا ا (کروهظ ءارو) ةرخالانع هب شو اندلاین م 7

 هکحردم روتک * ی. رب ندنا بودا هلو هد زکر ره هارو " یر نمکی دارا

 کا (ارمح انرزور یناغمرا * ارزب وآ دقت د دروآ هج نيه 1 یوم

 لازپ وآتسد ن ناغرارب نوا ینوک تمایق نک.دروتک هن نوحا زب وآ تسد ءکلوا

 روت وا لا صعهتسا ۳ 4 a“ كع د یناغهرا لا ید هد ص ءا E2 هتو-ط

 هکر دوباب (دوش نات اطا زورا دعو * دوب نات نتشک زا دیماا 46 یونثم #
 همدم یم»دعو كنوک وب ی را وا ید ما ناک همروص> مو كعود ورک هرس

 محطهز سب * یرخزا ار شیلا ھم یرک- ٭ یوم ل یدنروک یم
 ندهطم سد ندنغارخ كسا یر۵ ك:ةلناهء كهالا لوا (یرب شنل اکو كاج

 «Yg ترمع> نوا ال نیلا GS هداع كا ول نح روال کاو زر

 نیا زگنم هرو * یوم « و اوا عقاو ند ندشناسا زر ردا. و رسد هللا سد

 تاایض قاب ارح ترە ح ر کاو 0 ییهذیفاب نو> تسود دوز ناز # یا تسد

 هک : هرزوا یهود كتبود لوا و سو نیل و كذا لکدرکنم ۳

 ندناعاطو لاعا كدا لک درک :ء ه-:هاهنوف تذا رکا ییعم ل-صاح نهروف قد

 ساو زا ن کو هو رص یدا 1 یوم و رواوا ك-<د ها راد ه ده

 هلاءرمخ ذو ۳1۳ شحزار , ندروخو باوخ (رس شامل هد ناغهرا # روخ و

 مولا لعیاف وش 2 یوم 3 تاب ۱ ناغهرا ی یو | نداق الم هباذخ لوا یا

 رد.داب زاذ "روس ۱۷ و او ؛(نورفغت فا درا راک ءا رد یا * نو

 رسه هدر هجو هدرل ئ * نویعو ِتاد> ف * رل هم a * نانا *

 یکیدلنااطءا كے رلیر هدلاح یرلفراوا ذخآ * مهب ر مهانآام نذخآ * اهوا
 تافصو ةي بطلا تاغلءت نع | ودرج نذایا# نیقذلانآ * یتاشاقلا لاق یرلیش

 را ونا نه * م4ب ر ھالا ۴ نذخآ ٭ اهم واعو تاعصاا تانج ف دعا سفناا

 هد ويعو تانح رایدا وا رلهتءوب ۳ * الذ لو اواک مهد ( تاوص)ا ت ۳

 E #2 ت 9 ۳ e 2 لقوا ی شالا لوا ندزلوا



 کصند-فداوا یافو |

 هدا زیتق كن رلبدابانوا یو رادک ود ندایسآ ینآرارکت (۱نفناجدش ناتودوزفا
 دنتفوک نادندرب زارنانزاب هک یوننم ل یدلوا نانی دبا هدابز ناجویداوا |
 ۱ مهذو ناجو له رلردک و دهدننلا شیدو یک ینا (دنشوهمهفو ناجو لع تشک # ۱
 | هکنوح ناجواوریک ( تشک دعبدمآ عارزابب # تشک قشعوحم هکنوجناج ۱ | نازاب یون یدلوب یراهبنرحیاعوب یدلوا ووانفلوا یداوادنتوه ۱

 | یداو لوصو هنموهن» كناوومنآ ل اوتو ءءیدلوا ىرعك_يهلا ىدشع |
 ییه!یدنلوارک ذ هدنخرمهسوآ رخ ندر هدّز» یرب ترد ہدف "هروس هع رک تیوب
 | لوصحكنا هداانفا ندوجو هدع>یاضر بواوا یهلاقشعوح هکناج لوشورک
 | هدناوبق> مع ینانج وین اجیتهب تشک دمب ررونک هب یراز یسدن افو یسهدناعو
 نت نا 4 یوم % ردع قا رطناک داتک ل عدا رح ندعارز هرکصذدکدکا
 | تیاهنو ناابزو-وب ( درم كن نآدرک هج فس واب هک ات * درک زای درادن ناباپ
 هعسوب ماته اعوجر هندناح یعهصق رات لوا ها مالسلا هيلع فسو ترضحرموط

 4 اناس یدید هند م كن وا |
۱ 
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 | ( ناغمرا اراموت یدروآ هج نیه * نالفیا تفك شنتفک هصقدءب 46 یوئلم
 | نالفیا ید رک صندک دید یسهصق كندنک مالا هيلع فسوب ترم
 ۳ ندعآ تسدیهذ نارابردرب ۶# یو ۷ كد رونک ناغمرا هنهزب نس لواءاکا
 | نوحاط تاک تسد یه هنو كناراب ( ندش نوحاط یوس مدننک یی تسه
 | یهت گسراو هتسوبف كرابرب هکر دوب تقب رطو تنس س رذکتک سیا دقب هداج
 ۱ ۷ یوم ¥ نیس هيو ایلاخ ندر بلر رپ هسراوا مه ناس هیءراوتسد
 یاسعت قح (رشنرور یارب زاوک نادرا * رشد وکار قسلخ یلا-هنق>

 4 یوم ۶ نق نارا یرتوا 9 تايقرد ها هدرموح یرات رم |

 هکر د نوک لوا یلاءتقح (اذک عانفلخ هک ناس نادبمه * اوت ی یدارفو ر
 قنلخ یزسزپ هک هلب ولسا مه هدلاح زکغیدلوا اولی زکلاب و زکبدلک هز رس سات یا
 رکیداک هلل وا هسیا زکیدلوا یراع هح هدم لرا انارعو اناف> یک كنا ك البا
 (یدارف ازواج دقلو) رارروږ هکر دنراشا هب هع رک تباوب نالوا هدمابعلآ هروس
 د رفتم رکی داک اکب رس مرالوق هکر هروب هدنرخآ تزرع بانج یتسعب ر درت لوق



 اا
e 

 تست
 لا بوش ندنفلخ لای ) ندر طو باص هک هان لوشر ھ (دا ۰ داب وا

 6 یوم # هدیاهدهاشم ی لس كنىد ك رک قعوف ه:کو اکا ی دزیآ را یدغوط

 یوخوبوخیور ٤ ثواةلا یونودمآ ناجلدیص * تبوخیورذشاب , هسآ شام |

 یو یداکیوةئوالح هب واذوا-فص و لعیص هناحجد یداک قشاع هنآ ره بوم

 رد هتسانعم كاكا و

 1 چه

 : ضاقتو مالسلا هلعفسوب شد نامهمندما 9.
 ی ناغهرا و دف زا مال سا هيلع ضس وي ندیم ۱ -#

 ج تست ۹

 7110۳۳۳ قلدصفسو * نان رهم یراقافآزادمآ او یک 3

 ۳ 4 و ۶ قیدص فس و یدلک ناحر , و-انج مو ناب ره راد ندفافآ

 * یکدوک تقودندوب وب اسکا ۳۹ یوم ل یدلوا نام هم ۵نب راثرمضح

 قلاثشآ رایدبا ان-شآ هدنتفوكلک د وک هلبایرب رب راناهک ( یکتهیانثآ *هداصورپ

 # د سحو ناوخازوج :شدادداب 6# یوا یدرلب ګد 2اک | هرزوا ینیدص)

 كشاوخا نامه م لوا همالسااهیلع فسو وا ( دساامودوب رت ریز ناک تفک

 ۱ فسو ترض یدروکربا ۱ REG ا سل یدرب ودان یلدسحوروح

 + یوئثم را كد ادساز و یدیارجزدسحو روچلوا هکیدب داک | مال سلا هیلع

 نلواراع ندربجزم ًالسرا ( هلکقح یاضفزا OI ۵ هل ازا | دوب زات

 چ یوم ٩م % رک لا ندناهزب زر دقو باش ندنساضفوم < ك: ا

 هدنندرک كرشزکاالش (دوب بم نازاس ریجتز همهرب * دو رز وا ندرکو ارش
 هرزوا زاس جز عیج رد هجو مهوب یدلوا را هرزوا رازاسرمجمز عج هس دوار تز

 دف هارب ز داره ندزاسر زر دک عد یخ زو درب ززا رباز یدلوارب هار بش لوا

 یوفو بااغرش هکر واوا هساوایځد داتسوا نزودرګ زورولوا هد هساوا عابس نال وا

 هاجزونادنززیدوپ نوچتفک یو ‡_ردیک یرم كرانوب ندنهج یتیذاوا
 یدتئا همالساا هيلع فر و تروج رابلوا (.ام تساکو قاح رد نوه تەك *

 نالوا هداصهت وام یدتااکا مالسلا هب هلو فو كداوا ها ندویفو ندیادز

 * اتودددرکول  هامرا یاعرد 1 یوم ¥ رد ۰ e لوس !یاح مدلوا ی ک هام

 نا آر 3 رو اوا تاقىكياون هام حر 1 هدفاع )ار دد رگرد رخاردیت

 لدو مچ رو 6 دنتفوک نواهدهاد رده>رک 4 یوم $ یرلواردب هرژوا |ا

 رل.دابادرخ بودا یهو رادکود هد واه نس ەنادوجا هحرکا ( دنلبدئب ودش

 هروک هنسسلوا رهاوطا لکی ساوا مشجرورروک دنلب و یدلوایرو كادو منچ
 لدج رده هر 3 ؟کصا دفدنلوا لکابودا نوج* قم ادب یسلوا لدروورواوا

 اد 4 صاب ر هسر واوا هراعتسا ن ند و هنادرد رکاو روأوا هروک هن داوا ۱

 & یار ۶



 هزرحرمس مز روآوا راج ی د ه-شد هل وب یه بوا وا یرب ن دسدن"وم دارذا

 یارواوا ین ا رھ تا دوم نم و هک اب ز دواوا ماع لو نالوا لد یناص لوا

 کاک طا ناب بو hr تا و bl را نیا كارم نالوا هدکنرد كس نعوم

 8 تر ارام دط زا دز نو 3 یوئدم ۷ رواوا رهاظ ان ایءاکا یرارما

 یلو لوا سا هروا هک یررء دن مزب یو هکنوج ( كشزوا دنا دزاب ار نیس سم

 هنیاف ك یرهرارمنا لاو»ا دقنمزب هکیاو لوا یو رواب هراکشآ ن دکش یف

 روارف ریس ندکح# ین: و روا: واب ؛ قا ردراو یک ر دراو یعت :هب : هدزب هروا

 (ار باقوار ده دل س: # اهدقن كع شااج دوش نوج 3 یو 2

 قرف نداق یدعنو رروک یبافو یدعن سا هلوا يک. لرادعن ییاج كنا هنو>

 ردشلوا مقاو (ار باقو ار باق دنیب سو ینات غرمص» د دهه ضب روایق

 رو نه نالوا باذو یلد یی -») رو :اهو او ید لوا ی ددم هرزوا رد ةو
 هرات دارم ندتات بلقو لد دارم نداوا باق رو اوا كعد روا ید یرکذ

 كإف رد ولقلا سبساوج ماظء یایلوا لصا-طاورواوا هن نالوا روزو

 ءا هاو رواق هدافا یکعد رولوا علطم هنرارمسا

 یور شاار فراع نایفوص ناهاشداب ندناشن # ۱

 0 € دوش نشور ناشبدب ناش جات شا وخ 8

 ا 2 ٭ یوم
 ابا هدندان رکا نس هل وا شا یو هکیدراو ینداع نلحا كند طام ناشداب

 دشا ت تم JS هکناز دئنسا ناناولهب ناشد> تسد 4 یو. #

 بلق ری لوا را رروط راناواهب ه دنرلناب لونص كرلهاشداب لوا ( دش

 .لهای قرش 4 یوم 7 رولوا هددیقو دن هد لوص لکشاا یر وص

 بایراو راد رفد ( تس ار تس د نآ تیثو طخو ٥ هکناز * تسار تسدرپ 8
 كال نم زا طخ ییسل ی ع تدد و ی اع > ا ر ر رروط هدشناج عاص 8

 ر دنوگا لا ع عاص لوا ۳ ۶ قایق تدن ۳ دعا یش نالوا دارم صد و

 ی دراردا سالجا هدناج عاص یراهسوک نالوا قاعم تانک مف اذهاو

 (ادنهب هنریآ زو دنناج هناک * دهد عض ورشا ار ایفوص یوم %

 رل _قوص ارز رررپ و مطو» هد هلبیاسءهو ههجاو« ی ه دنک واز زو هرلوصو

 هدزا ها٥ ص هثدس هک یوثم ۶ ردر اک, ند د هنآ هدنفءةحو رار دیس ۰ ها كلا هب هالس

 هدنار رکفو یهلار كد هب هنس رل ذو صارب کب e نوک رد

 یاناج ج یورو یان ۰ * شس شن عهدا لوق س شن کب یسهت "دن لکو کات شەروارالةيض

 شا رد هنآ * داز بوخ ترط اه هد یوشم اهدا ته



 ۰ ینادلو ا 2 اکایدنک رد شالا قاخ نوجا یداسبع ی هلجو ردزا- e یی و

 ناکدخ یاو : زا * تسه هک یتاهارک ردو راکشرف ۱ یو *% رداکد نوخا

 ردب روا ن دن هد كها شلوار دراو هکتمارکرب رهو را برف (تسهش نآ

 ك ناک تاود ۵ ۵ نا * تخاس قاخ ر4ا عمطار + وت تان 2 یو %

 نو-۶ ١ قلخ لود یاک دوب ر دوو ی - مط تورو هاش لپ ( تعاون

 ثاود هکنآ € یوم ¥ یداکا یتوب لوا هک 4 لوا هک هد لوا تداعس یدزود

 یی راو یداود هكهألا لوا (ارو - دآراک هج ا <a ا_هتاودو كالم * ارمسو دو د رفآ

aزارا هسا هب كنا یرل-ت اودو ال« ی دابا قلخ, فرخ آوا اسید ید  

 (لج دب ن دید رکنا * لددپ راد هک نا” شا ۳4 یوم #۶

 هوسودب ناک هو دروص> کف i هک طظ طوح هډ داب ز یرکیلق هدن رو صح كتاب“

 * وجو تسجو رکدو رم مدنی وک € یوڈم ٭ زس ه-یلوا لج ندرطاخ
 یبوجو تسجو یرکفو یرس ناعم لوا هک ارز (وهرا صلاخریشردنا وجھ
 هدا ز لد هایس هرګا دوس ضا یک یلت جاص نالوا هرجا دوس صااخ رروک

 رکفو رس ید, هاد خا لوا هسروت روک ناسیع هجن هب هب نالوا راو هدد

 نخر, ج کا هیس اود ( ةرفاخ هيلع نحال هللاا )روذ روک هل واوجو تسجو

 یخد یناوا یا ن دناو یرس هجا ضتقم ( خاو رمسلا مهب هلاف ) ر دقو ؛یش
 لوا( دش هلآ ار بیغیاهشقن ٭ دش هنس هداسشهن یب وا هکآ < یونثم روا

 هنر قح نهی دلوا هد آ هن راشقن ك يغ یدلوا هثسهداس نمش لوا کس

 یتدا هکر دساکد بج یسلوا بولا مالسعو یا یرازار ورارمها كايلاسهت و
 ینورد كلا هک هک لوا هکلپ ردراو یتاماّو ناسا اکوب كلوا یتافرعو لةع
 قاوا یفاصو هداس ن دتالا خو راکذا یس هنسو 2 )وا شقن ی نداوام

 لاو یتدلوا هد آ هثرارمماو هاشوقن كبیغ ماع هسیک لوا ید اوب نس یت ر

 دوش نقو» ناک ی ارامرس یوم 2 یدنروآ اکا ردج هلوا هنیواوا هل هدیغ
 زاب ا ا لونالوا یفاصیستنس لوا | (دوشنم ءو ةا نهود گزار * *

 ن اشاو یجایب یناههبشیب نە رولوا نفو» "مسن اک هنس هرطاخو رک نالوا نح
 یادخ دارم ن دلوا نهو ەر ديس A ي كنم نو هک ارت زر واوا ی دا

 ر دهالا یو دارم ندان م*وهوردن دلا اسبح ءاعها كنا اد نوح 3 گردی

 ی“ "لی آ ابا و لاد یادخ هه ساضتعم كنم قد رم تب جن دا آر نم "ولا سد

 عاطع هبیغ ع كایااعآ یادخ سب ر واوا یسهیآكنيلاسءتیادخ یخدلوو
 هيد رس لوا ید ل٥ اک یو بواک هروهظ یلد هدندوجو ةا لكاباو یساوا
 | ید یسی رب و یلو یر, د ارم ن داوا ینا ره كنم ن٣ و٣ رواوا اع

 + دا فا $
 ا

a eSکز رس  
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 یخ« چ ل س ا سم جاسک =

 €: ءلع ایا نالوا ىع نارشداح روقو" کا یهو مه اخاف سد ررر

 نڪرح لوق مانو نیل و-زوس لادا و هااتسک هماطظع یایلواو 230

 ینه وهفم كس هع رکت یا ( مهنم انهفتاف) بوتر یهلارهفرش یرا د٤ يک نیلبا

 لرکوعمهدامخز هی یون ۷ رواوایسایا راهظا هد-:ةحرارو_هقملوا

 رولوبمخز ندنلاربش ۵ رکب دایبلوا (ربلد.د-شوکدوب هلبارششدب * ریش تسدزآ
 مخزنآ یک اک دک یون $ رولواقجاو هلو ریلد هک هک لوا ,دن هدنک واربش

 هرزوا مد حز لوا یکشاک )ی ك ماس لدو ناءاک یدیات * ی ٤ ی دمآ نرب
 كماظع یایلوا و مالساا هلع اینا نە یدیاوا لاسلدو ن اعا هکیدیلوا اتیدیاک

 ناعاو یدک ہن رام سج قسجنا یهلا رهق رکا هراذیلیا كالبدا یب هدنروضح
 ۱ یهاک هکلب روا هلل وب نکی یدرولوا ناسحا لوب انعم هرلنا یدیاوا ماس یرالدو

 سس بال یعا ا هپ یرالامو هدرز یرل_سج بولوا , سکعر

 نا درک اوت OE نوج دو ر یوم % للاب املا

 س د مروا رداق کلا راهطا یرسو ید مرداق هن هک a راکشآ یرسوب

 ۱ 4 یوم $ رروج بودیا ع ورش هکملا ل یتا ءارو یم الخ قیرط

 یبک لپ ور لوا ( دینک ې یزاب هاب وروا شیپ * دتک مگسشا  هب ور نآ و مه
 نکلیق نایصع هیاعت یادخ ب ولوا رورپ نت سبک لبا صقان یمکش
 هل-رح یی زکأبا قازابهاب ور هدنروضح كنا کف لاستشا همکش یاضنقمو

 * دیهاوا شب هن نمو ام لج 4 یوم # زکلوا بهاذ هنتمم هع دخو
 دقایق کالم رک هنکوا كتا یەو ام هلج ( دیه داروا اله تسوا كالم تال م

 هب یزاجم كل ات رکلف جورخ ندقلاتروا زکیدنکو زکی درب و کوا ی کلم ردیکلم كلا

 ريق ن و5 4 ی ۶# زس هیلوا Cra هباذع هلک علا عز تامیرکو دنک

 هار مد اغ یاس مک مکنوج ( تعاعع نآ دوخرش .دیصورش# .* تسار هارردنادیآ

 یدیصلرشو مش سهل وا بده و زس هليو رذک ندندیفامو نمو سهاکرعف هتسار

 ېب * تسوافصو ناصسو تسکاپوا هکناز 46 یون  زدنوم ال رس دوخ
 ردک اب ن دضرغ یلاسءت یادسخ لوا هک ارب ز ( تسوب و نغمو هغزوا تسزاسٍت
 قاال هاش یدل هس اعم جست ردردصم مسا ناس ر دیفصو كنا ناو

 ردزای e لواو و كنا قلوا سدعغعو هرم ندصلا ھل نیلوا

 معبس> (نیلاعلا نع نع ههاو ) ییعب ندرثقو ندبلو ندراش نالوا فیطا
 ییغتسم اهیج ندرلیش نالوا ه دنس هب یه رخمو نغاو ندنتسوب و ندنرشف كلام

 یدشرا هارو زوس مکنوچ یدلزوا مجوک یني یدلوا ما موق ( دیدی اررسآ



& ov $ 

 مدلوا ندثساو> كرشبلاوب هکنوچ (یصب والا رداو ع" دشا رعقح * سقبلاو
 یلاعت قح مدلوایئاف ندنراضتعم هب مذب ساوح نالوا لصاح ندرمشلاونا نعد

 ۱ ۱ برق لب هلا لا 2 یسدعلا ثیدطا یاعت لاقاک یداوا مرمصل و كارداو مم

 4 . مەن یزلا رس و هب عج یذلا هوس تکا اذاف همحاق یت>لفاونا بیا

 مدهکر ه مدیا شش # تسوسهز مدیا تست نم نم هک نوح 1 یوم 3%

 ه-ةیهطا یف نر مکنوچ نهد رد دوه سفنوب ملک دن نر هکنوچ (تسوارفاکدز
 مدهدنکوا كفو هکوک ره ردن :دهیهاا تاذ تا وه مالکو سفن مب وب مناف

 مدنآ تده % یوم $ ردزا ردر 6 لواروابق تفلا-مو  راکنااک| یتسمب رروا

 مدوب هدنشقن 9 (ریلد دش دبا شن ه ور نایوس * رشهایور ناشه

 زرک ٭ یون # رداکدقیال ۵ كمك كلابی د ورلد هنناح كهابورو ردراورش

 ندننهج تروصرکآ ( یوئشن یموزا نارب-ش "رغ * یورکن یمشت روصیور
 قد دصتو نس هیئاسا هماظع یایلواو مال-سلا مهیلع اینا یتعب ههاب ور شقنلوا

 رد رپ رقت ماسهفتسا نسردیشپا یدل نسهر عشا ندنایرش تدي ھو هر هذ نس هیلی

 رة یک هب ور هدنزرظن رفکل ها یرععت هب ور شقن هماسظع یایلناتروص

 رز لرا ذعع لاع ناربش لوا یساسح ر ظذ رانا هک رد هلا ه-دالع یییدلوا

 ینآاهج سب * یدب قحزا ارحوت یدوبلرک ٭ یون ¥ یدرارروکرنةح
 مت ندیلا-هنقح همالساا هیلعح و ترمطحرکا ( یدز مار حار

 هللا دن و کرد هثسانعم نرصتو تردق هدیوندب یدییلواترصتو تردفرب یه

 س ۽ ردشاوا وا دارم یانعم هعاملبا لیع هللا ةرم هنو هزار دو هدنلن دح ةعاإ ىلع

 دوب ریش . نارارهدص + یوم # یدرروا مش رب یر نوع" یاسهج ماع

 نارازره دص هدر مالسسلا هيلع حول ( ەر اعدوب شنآ وجوا 6 نتردوا

 یدیا نعرخر, ل-ل ىف معو ىدا لا مال لا ها حوت لوا یدباریش

 ن هرخ نارب لش ناسنجوا * تشاد و ارش ساب ن نرخ هکنوچ 46 یون 3

 | نیلحاواو یدعاادا ۽ ییسعحو یدغوط طفح یترشع كلا AS اتش 1

 هک رولوا یهلارهف *هلعش دارم ند هله-ش یدلبا هلاو> هرزوا نمرخ لوا ین هلعش

 رهذ یشنآلاع هدک دابا اعءددب ود ( اراد نی رف اکلانغ ضرالاییع رذتال بر )

 زا 2نا شد زدنآهکر a 4 یوم ¥ یدلبالالبهو و قارحا هیلکلاب بوروا

 Pi رک هدنک و ارش ناهذوبواهککر ھ ) (ناهدداشکب ل !ک نوجبدا یب تن ناه

 هه رحژوس نادر ءِ! كنآ هیاندایب یناعتم هک هکلئسهو هک ی هخارغآ سل دا

 لوا (شدناوخر مهنا اف # سدناردرب ریشنآ رک و مه »ِ یوم #۶

eHنادر یدروفریش نالوا روک ذم ی  
 1 ییاب وس زوس بدا لوا یغدریشوب ېک

۱ ۳6 



 * ی ی یاهتعایسنآ مدي مدينشات هک یوم # دواوار راج ید كەد ر

 ها هدتنایس لدتا یراتسا ےس لوا كنیاا هت قحا (قیسردنا هیضام نورفرب

 || ومه * شیب ناکرک نآ لاحزا ام کان ھ یون ٩۴ هرژوآ نورف نالوا

 | یپکهابورندنناح كلزدروق نالوا مده لواز نخ (شیب مداد دوخ ساب هود
 4 یون #. رد هس: :سا بم هداز ل رع ءاب شب ما:وط ظذ هدا ز یترع دنک

 لواءهزب (نابیز زد اص ویسا لوسر ناھ ڻام دناوخور ناز هءوح ر تا

 یی ین نالوا قداص هدناس و لوسر ك-ه> لوا یدقوا هم وح رع تا ندستهج

 هموح س تما كمال .)اهیلع دج تعاو و دو مة ماقا مالسلا هيلع لاق اک

 | كءا لوا رلنوب و ردشاک هدنک وص كنم لج كنهنلاس ما هک ر دن دقهج لوایسلوا

 | ف. و یرلنوب هاکءا رهق یرلنا نک ناتج و رد-_شلوا ر ذب تربع ندا وحا
 ا دنب و دن رکن # نايعناک رک نآ مشو ناوعسا 4 یوم % ردشایف و دو

 توصنو ن کیلا رظا هراکخآ هئا و اوا 3 اراک رک لوا (نا ھم ید رک

 | هعرک تیوب مکتردب را كن هشاس عا دا رع ندع شو ناون-ا زواوایا زکدوط
 | (نییذکلا ا ناک فک اورظناف ضرالافا اوربسف) ردراو تراشااک ۱ هلا

 | نانوعرف ماجما دینش نوچ ۵ دابو قسه نادهن رسزا لفاع 6 یون ۶
 كرل وه رو هکنوح روابق هلازا هروو یاوهو یدوجووب ندشاب لفاع (داعو

 * وا لاحزا نارکید دسهذنرو 46 یوم ل یدنشا یتتفام كنوف زدم
 || هس مود ندا یاوهو تدناناو نالوا لقاع رکاو (والالضازا دریک ی

 یرتوا ندنلالّطاثنا نعد رروط ترععرب ندنلرلصا كناو ندا 8

 ت

 رارواا ترب۶-ند.صعو رهو

 هک دص نواب هک ار مود ی مالسساا هلع حو ندرک د دهن ۹

 ۱ + , نالو ذم یا تغیفص نا نایمرد دعا ییادخا مو یورنع

esمون یک و  E11 ی اص کی ۳ بودا کود دانم ید  

 هدا 2۳ Pi Ee 2 و درک سو ظ هلا دت یادخ RE لک دوج

 نانگ س یون تفک 4 یرش $ ید دود نوا سیا ن
 یدنک مالسلا هلع حوت ترمعح (عزی نانا مد رم ناحزنه * من” ن٣

 یب زمم هد رهاظ تروص یب ماکد نی راریکتسو را دکر مس یا یدتا هنوق

 ساو> زا مدرع نوچ 6 یر ۴# مرواوا یرید هلناداج مدلوا ندا اورح

 % و < ۲۳ ¢ یون 9



 ف هد و ۳۷ نایت E هک را هاش ی "دشنار ا تدرو> تشاع ۱

 هاد یا ید ی رک هاش یا نوساوا دروخ تشاح کس نع و اکو هکیددو

 رهب زازب ناو 4 یوانم ل نوسلوا كکجهب قاشوف كشواک زعسوب هاش
ELیرتوا ندسشم هتروا كوك ى قو( ادزورنب هک د شب ن *  

 رهب سوک رح رک د ناو 4 یواش ۷# هوا ااا نوا اش : نالوا زور |
 ندهاش شوک رخ یربغ لوا ( مرکو فطلا هاش اتش نا + هرچ بش# مه ماش

 4 یوم ¥ ر درک ےن ےک كهاش ن الوا هلم رکو فطاوب مسه ی یرتوا

 ههاب ورش (یتخومآ EE نسق نیک * خور ذا ل دعوت هب ور یا 9

 ن دیک یتیعسق نیل اوب دا روثعو ل دردن هلعش لدع نسماب ور یا یدسعا

 ناهح E | تەك * كرز یا نا | خومآ اک زا 4 یوه # د ؟ وا

 یهابش داب es ياا ها هاب ور ل روا ندنفشوب وو یا ۵ رک لاحزا

 هیت (ورب و ناتسپ هکر ےس تره درک ناکام قشع

 (یدش اموت نوج مرا رازآ تنوچ «یدقارام a 4 یوم 5
 زر نس مکنوج , 1 ودب ما دشت نس كداوا | نوصا مز ايچ ۳ هاب وریا

 ارام هک یون ۶ رولوا ی كمتکلا یرعدنک كتها ئش سی لدلوا

 كنس رراکشهلجو ك سرو )ٿِ, هل مته نودر کرب یاب # 11۳ هلج و

 لکورافو وق « IL RS 2ذ اآ رد هل هنلان اک هل ناک ۰ نعارز

eیر سش تسال هب ورو سد * ید هل رکزا تربع یفر رک نوح + یوم  

 نس ریش مب هداتعم نبا هه نساکد د هاب ور نس سد لدئوط تربع ند کرک ید هکنوح

 شرک تربع ہک انا نآ لقا ۹ یواثم % نسع وغ رمو موم مب ع!

 هدالب شٌملوا زازتحا هتوط تربع هک رداوا لفاع( زرتحم یالب رد نارا رم * زا

 نآ هبوز 4 یونس »۲ هرس نوم ظ ظا نم لقابعلا لق اک ند نتوم كاران

 مدلوا هب و د ( دناوخ > رک ن نآ سزا سز ار شا رم هک *دنار رک شدص ناب زرپ مد نآ

 هرکصذ دک رک لو ارش ینب هک ويد هل وب یدلیارانو دجویدروسرکثزوب هرزواینابز

 یاهو اد رب هک ار نیآ نو * وت ۲۰45 هدوم رب ةر ;r اهر 7 1 4 یو # یدیق یدیفوا

 0 ددر روق ناچ میکندنا هل شک ینو نس هک دروب لوا اکب رکا COLE وژا ناح

 هک اروا سایس سد »۷ یو $ رارروډ بودبا عورمش هتئاس هص> ندهصق

 .هدناه>یزب JA لوا ساس , رس! (ناشاشدب سد زا ادیب . درک *ناهج ردارام

 فوج ب ولوا هل رع ءاب سب یداپا د وجوم و ادم رکصند رلتما نزلکدو ۱



 ردقفم ید نت هجج هد TET تی هینروض مع واریز

 نونودوب لعف كب نک ما # یولثم # رارروپپ هل رط لادم یتیب وب هک هتن
 یر و لعفر نکا ةغيصال ثم (یقاصدوب یهوداستفا نح” رد * فاکو

 یو یدلوا عفاو ۳ دنده یرافرح فاکو نولو ردهو د٥ داحا دارم هکیدلوا

 هکر دلوا یس وا ااو هد هس داوا هدو التخا هد ړوص هح را یدلوا قاص

 داكا هدلعفو راو ترب اف هدنروص یدلوارب یبسائعم كرلفرح نالوا ی کیا هدظعا |

 دحوم کات هلیا رظن هبا نهم بوک ن دنروص كسزنسا كار نس سپ یدلیق |

 * درکزابدرادل ناباب ن رع“ نا ٭ یوم # نسهاوب نلاع كلر و نس هلوا
 تاک رکات لا عوجر هبهصف زتوط نایاب زوسوب ( دربن ردنا رک لاوحا دش هجا

 هلا ناب ینا ی دلوا هجن هدکنج یلاوا |

 ید OEE N ET ۳ یو شاب او لاعو زارف

 || ید ترباغمو زاتماو هيلاق قلاب ربکو تهوکح صوص « دوجو یکیاو كالیکیا |

 | یدوبن نوسج * زد لرکیا تسا مهنم انمعءاف 46 یونثم ۴# هلوا قرطر |
 ناک ناو) ر دنراشا هبهع رک تبآ نالوا  دنارعح روس (رمعا شدب رد هد رع |

 || مهسفنا نيل اسظلالا ةکیالا باكا ناك امو یتسد ( نیلاظن ةكيالا ب اا |
 بودا ماقتا دتخاندرلت وب رب سد ) مهم الحوش ) هعضوء رف ىلا نمصاو

 ۱ ناک فک رظناف م هلم انمهتساف ) رارروب « دفرخز هروسو یقدلیق باسعع هرانو

 | ررروب (ملاف مهانقرغاو هم انمفناف حد هدفارعا "هروسو ( نیبذکلا بقاع

 ردروس « داق مش تا لخت مکتن دعب دور واو ردررقه م اما ذخا ند هرعقو رزظ

 مهم انمقتاف دروف هجوق یا تیب نم هتلفب ۸ هذخا | ذاف ملاظال یو هللا نا |
 مهم انمقتناف ) یدلوا عفاو هکی رزوا كنس هکنحموالب وش نهک رک یا تعا رد ۱

 رک یا ند لدلوا ar هدئکوا كرءا مکنوج ردیموهنم كاس هع کتا

 رفا یکیدنک روح ۳7 نا او ه دس هبت ره تال هدنرردو نالوا ترس |

 ناو رمسک و كل دلاو هس ر بویلبا ینافو وع «دنروضح كارقیهح ۱

 | ندشناناو رک هفلاس ما م کت كلدلوا رهظم هثماهتناو رهق كرش كدملا كرت |

 ی دلبا كاله بولا ماش ند رلنوب یلاعت قح رلیدلوا ماقتا رهظم بوک 1

 رهب زا نک شح ار نا تذک # درک هایورابربش ور نازا دب ٭ یوشم # |

 _یزوا ن دکع ی دابا ههاب ور یزو بش هرکصخدکد تا لاله رک" دروخ |
 ۰ نیت ویو تک و درک هد هک یون $ 0 ا نىق شح فو



۶ 7 ¥ 

 ۱ كن هنشر(ظاب اب | مع لج اپ روخرد تسم " ۷ طمابنرادمآ نزوسابارهنشر 4 یوتن ۱

 ۱ هئکبااعا یدلوا لخاد هطایخ مس هدسااح ینیدلوا اتکی و ی دلک یظابنرا هئژوس ۱

 ا لاو نالوا فام هلن انا ورک نابشا هکعاداح لکد یدال لج یسودرو

 نالوا یسک طابخ جم های یک هتاسشر هلتضان ر ىتدۈجو نالوا مظعهو مسج ۱

 قلعت یدوحو تان اص تانالوا هباب لواوزلوا قال هکمربکو رعا ندتدخو هار ۱

 تاضان ر ضارقع زج * لجج ؛یسهكب راب دو دوشیک 4 یونس ¥ رايق طاہتراو

 نالوا یبکلعخ لدوجو ب>اسص یتسعل رواوا ك :ران نفس یدوبو كلج ( لعو
 یتسعب هللایربخ ندنضا رهه لعو تضاب ررولوارارنوفیحت یک هتشر نمتق یغاراو

 الارلوبا-دفیدناناو نوا تب یدوجو كهك نالوا دوجولا نفع یک لج |

 اسع*باوبا راه دیک نالوا دوجوب>اص هبت رعوب سپ هلیضارقء لو تاضاب ر
 كي راب یک هنشر یدوجو لډج كرلنوب نح لوب لوصو ه دو تنجو زاوا خوافم
 هرارفاک هدفارعا "هروسیلاعت قح میکتن هجو ا لخ ادور چا ندانفطایخ مسبولوا
 لوخد هطابخ مس الجب ییسلیق لوخد هننج كراناو ییس-لواحوتفم كناعسباوبا |

 حب قح هلا نولخدالو ءال ا اوبا مهل عقال ( یدروب بودنا قیلت هتساف

 هام ندنتبابصوتضا ر هللاک كنبدنکی اتش ضسبیتح ( طایلتا من لب
 رفاکراسللا ین قب للمجیبع *ةبایصو یوجنم ییامناولو * تړ # رده رط

 ( ناکف نک یلا-گرهرب دو وک * نالسفیا ار نوجد ۳ وم

NRE ptتسد غوا كب راب هلج ؛تسه نسعد ك رک یردق  

 لاحترب رهین هل ردناکفن هک هززوا لا 2ر رهادخوا هکر دمزال تار تداراویهاا

 لاحره 4< یوئش # رولوا هتد لوا ففوئالب لاح رد هساباقلعتییحاهب هنس

 تسدكنادخ لوا لاره ( دوش نکاسوا میزا نورخره ٭ دوش زک غوا تسدزا

 رولوا نکاسو مار ندتفوخ كتا شکر سو نورح عسیج رولوانکم ندنئدارا

 (زیزهنآ نوسفزآ ددرکدنز * زین هدرمدشاب هچصیپاوهکآ € یونس #
 تب ناکا كلیاوبا لوا ص را یندو یلوایعا ندنلصا نسب هلوا هنصراو هکا |
 سفن ی رولواهدنز ندنوسف كهاشداب نالوا نب زعلوا ید هد رم زدلهسما |

 هد م هدیمزک مدعناو 46 یوم # زواکهدوجوو رولوب تاسیخ ندهیناجر
 E e م ندةد رح ا 9 ۱ دوی رب

 هر هسع : رک تبآ نالوا 0 هرو ) ناسا ق وراک نرو رح* ناو

 هدضراوراتوا هدناواع-رزتسا ند هالا لوا ( ضرالاو ناوم ایف نم هلئسب ) ردتراشا |
 هضافتسا بسانم هثب راقافصساو دادهتسا ردرا لوا یلاشمارتوب و سنا و نج هک ر اوا

 4 زردبا #



 لب هزات قنلادعدروق هتک یا با ڻمسفو شخ یر رکی ا یدتنا هکر رش رش |

 ,دقلماسف ( یرهوک هجوآ هک دیاد دبات * یرکتس# رد شاپ ن«بئان < یونثم ۶ |
 یشحوواک هشیاتفک + یوم ¥ ِن سرهوک هل نس 4 هک هاک رهاظان لوا ما 23 ۱

 ناب هاسشیا یدتنا هرش لر ۲ (تسجو تفزو كر رز ولو و كر زبنآ * تس شع

 نح تسجوربیکو نسک وب نسوردکو  یش>وواک ار زردکقبالو ك كنسیرغص |
 ( طاغی نام د یک چاسا ور * طسوو تس هنایمز رب هک | يه ¥ یوثث» %

 طاغ لآ شوط نس ه ور یا ردبسانم اک ردهنرواو هنایمزب ارپ زاکب یسک ناب |
 نم ہک نوج * وکب ییسفک نوج رک. یا تەك رش 6# یوتم #* رساطخو ۱

CEK 2هنوکو ب یی هلن وس دید هج رک یا ی ددا هکر ک ریش  

 نسر د نس لوا ن هدری رب مکن اوج رک ی كداب وس هلا هرهز هل یزوس

 هک یوم # نسرلیوس نزوس کالئسو كاللب هدمروضح مب نعل نسوزب |

 ۳ لثع برش نم نوچ شیپ * دید شب وخوک دوب كس هچ دوخ رک |
 رسوظنو ك شو رسلثم نياڪب یدروک یتسب دنکوا هک ردلک هندوخ كرک |

 سش 9 دب رخ دوسخوک یرح یا شپ تفک 4 یوم ۴# ,دنکوارخش ۱

 ی ودنک وا 1 رخرب لوش یا لک ورلبا یدتا هکر کر بش (دب رداروا دز هب دمآ ۱

 لوش یا لک ورلب از دراج یدوب ی دلسیف تدانا بوئکب یب ودنک یه یدلا

 یتا یدروا حد رش ی داکورابا لرک ی دلا نوناص یدک ینلرخوا هک هسک ۱

 رد # د. ا اد نوح ۰ ¥ یوم % ىدسابا كالهو ید ۱

 یشربدنو حالصو دشرو ییاقعكکر رش هکنوح ( دیشک شو شنسوپ تیساشف ۱

 دد نوچ تنک 4 یوثم # یدکچ ندشابنتسوپ كنا هدتسایس یدهروک |
 یب مکنوج ید هکرکرمش ( د رم راز دا ارناج نینهبا * دربن دوخزا تنم |

 رک كلوا راز هناح ج نیلجموب ی دنا یاافو یدهردیک ندک دنک ین س كمروک |

 ندرک ار ر دسمآ لضف * نم شیپ ردنا یناف ی دون نوچ 5 یون #۶ |
 ره نعي قعروا کش وا كس یدلک ضرف كدلوا یناو هدف مب هکنوج دنا ندز |

 م هلع انا نالوا یسهمیلخ كناو هدنروصح كرش تفیفح هک هک لودش ۱

 بودا تامر هبادآو ید ا ینافووح یی ودنک هدنتف كماظع یایلواو مالساا |

 مش تبفاعو رولوا قهس» هاد هنوک وب لوا ی دل هنلوپ دایقناو تعاط |
 ون نوچ * وا هسجورج كلاسه یش لک ٭ یوم ا۶ كاله یتا یهلا رهق |

 ناف یا ( كلا-» یش لک )رد ه دنرخآ كن بط روس ( وع سه وا هجورد

 ( نوعجرثهسیلاو ) ء!ضقلایا ( مكلاهل) هاوس دوجومال ذا هناذالا ( هچوالا )

 ندنهحو جو كهللا لوا نا الا ۳۳ یش لک تیب یاتعم i ءائقلاب

۱ 
۱ 



 لر ین 4

 ا دا دوب سس مر ۴+ ار تا و  هلبنیناظ 4 یوم ¥ ۱

 أ( ناففاسلاو نيةفاللا بدها و, ) ر دنرابشا هب هع نک ما نالوا ہد ےف |

 د ( تاکرمذلاو نیکمذلاو ) هرادقفا تمو هراقفاسنم رانا باذسع ىلاعت هللا

 هک نیقفاتعو نیک رشم هل وا (ءوساا نظ هلل اب نیئاسظلا ) هرل هک رمو رمشم
 مالساا هيلع هليا ل وز یرلنط ءوسو هللا هوس نط ههللا ر دراي دبا نط

 ردرادهنب رزوا رانو (وسا ارت اد مهبلع)یدراردبا معزز ل وار ظ موړ وص نين مومو |
 هلرشموب ( مهنلو رهبلع هللا ب ضغو ) رد رالوا روهذعو بولخم هک هةل رپ لوا ۱
 مهادعاو ) یدلبا دورطمو نوملم هدنرخآو اتد بودا تندلوبطغ هرلقفانءو ۱
 رص ءو عج رھ هکیدارا راهظاو دادعا مهج نوجارلاوب ( اریصم تماسومهج ۱

 .یتشاب ر ک كراج دبا نظییظاوسس ههالاتیب یانعهیداوا محبق نهج لوان دن وب

 مثهراو *< یون # رولوایر ندادعو باوص و رولوااسط نی ےک
 مهرنروق ندزرکی رام ك ازس یخ چ( ناتسادنا ناهج ردد "ات ناتککت زا ارخرچ

 ¥ یوم % هلو اب دب ترسو ندنو مع لاو لاق ناتسادوب ۱ دنآبهجات

 شاف هلرکف ور بش ( شابعنعا ریش یاس هنر * شاف هد دز یر کف نا ریش

 دشاند لام ¥ یونشه , % هلوانعا هرزوا یرلجص+ رش یدروا هداخ هراکشاو

 یرلمسن كنيم ىح لام كناند ) قلخ ورورفعو تارا قحیآهعس

 هکردلوا لةاعوفراع یدلیا بارخو هنهک و لفانو تسءیزیایند لاملوا هکیدلوا
 لعصع | رهاطا ارز هیلوارورفم هنسر ولا بولار سو هنساوک ہز و كناد

 ا-هیفییع لوفتائدلایه ( تیب ) ایندلا فب رعثق یرونالالاقاک ردیکبمانطاب و
 لءفلاو كعطم لو ةف # اتتا لوط کر رفد الف * یکفو یشطب نم راذحراذح

 نیلوب لوصو هباوةثو تیادهو نیلواتیاسع رهظم ردرلشعد نوےکنا ( یکبع

 < یوم # ردیاب رجاردنسساو یهلارکءیویند بصنءولام نوا هوا ا
 رةفاکس رد لایا (دنکرپ ۱ ردوخ مادیسبن E * دنسیا تنسهب یروجرورفف

 یوتد لام نهد رابارهاط تفاع ینماد یدنک مستلوا ارب زر دکب كه سخو

 ك_ء-+” لوا لهاجولفاغ ردیبک یھلا مسبن هفیقخاف هکی روص لودو بصاسعو
 لواو رشود هماد بونادلا هم نالوا هلرکملوا بوی: یتسفیدلوا مآد هدننطاب

 ےس كسناماسد ارفف نشود همادلوا راناراهظا ماد كن دنکنوکرب سان

 رادلیا رکشودج هدنفو یرلکدروک یئروهط كنماد بولواقح

 یاآشد هک نتفک و ار ر کر بش ندرکن انها #۶
 ا ا دبص نک شخ د 4

1 

TEE ج ته ج یل تبا وسا ج ا 

۱ 
1 
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 كرامو یدروا هرزواررش یکع كاءخط يلسکیاره رانا (دتسار همم
 دنادب وا هریءاو رارسا ریش دشاب هک ره 1 ۷ ¥ یدلب یت دو بیس ۱

 | هلوا یربعا كرارساو یش رارم-ا هک هتسوک لوشره (ربعض دشادنا هجره
 لاق اذهاو) هعرلیفرکف ینرهرطاخو هسرلبا هشادناینره ربع روای هع ۳ لوا

 مهنآ هللارو" ر ظا هناو ن نم وا هسارف اوقلآ تاد حریق یتوس توس وا

 مهوخسااجاذاف کرارمسا یل نولطب و مكب و اقیف نولخدب بواقلا ساساوج

 لد * و هشادنالد یاراد هکن ناه هک یو, ال قدنصااب مهولاصف
 یلکوک توط ظف> لواءاکا لکوک واب وخ هشیدنایا 2 شه رد ید هشدناز

 لاک دش رم لوا هککسرید نسرکا هدنروع> كنا ندهشیدنا نالوا خودی

 یدزابوس د ییسهرطاخ یولف اک, نوه یدیساوا اوا ماطم iS هک نالوا

 یارب ددنخ تخررد * شوج دنار یمهار رخ وادناد # یوشم # باو باوا سا

 هک زوب كنس رروس ماو تکاس یرخو رواب یهشیدنا عیج كنس (شوپیور
 لفاغتو لها یر وا ندا ادا ریس یرارمسا یور یی یروا ندشو یودروک

 * ناش ساوسونآ تسناد نوجریش ٭ یوم 9 روک هکزوب كنم بودیا
 یدلیوسورمک یدلی یتساوسو كرلنا مکنوج ریش (ناشساپ مدنآ تشادو تفگناو

 تەك دوخان كل < یو یدخا تیاعرو ید وط ظف> یرانا مدلواو

 هسلاهن قبال هرس یدید هنددنک نکل (ادکو ناسخ یا ارام رھ # ازم ماب

 شأوا hr زسواو هد هح شب ,N رل سیا مز وک ک نادالا دز

 سارا ره م یونتم % رولوا كعد راادک نالوا سنس>یا هرژوا رب دقئوب

 م ی مار مبهزمس )ن یاطعارد تسا ناتنط * نم یر دعاش

 | كس هدسف> ماطعا مب بواوا ماهفتسا ردوب نکن كلزمس هدسعاس-او اطعا

 یأرزا ناتارو لوقع یا ۶# یونثم ۴ رواواز راج خد كعد ردی-وب نکنط "|
 نکرب رو زک رالهع زس هب ورو رکی ا نم یارآ ناهج یاهاطهزا * ن ۰

 ست eR یوم # ردندم ردندم را.طع یچ دبا تابز | تابز یقاهج مب مش

 هل سا شاق شەن را دیش شوا ش سااحس نوح * و کددلاکس هج شاقناب

 | عرمص» یدلشغب شافناکا یربس>ونظ هکنوچ ریا بیعهن حدو رابا نظهن
 هشانعم كالا نظءوسو كما بیعو كابانط شااکس هدتاتوه یخدرکد هدلوا

 ناکشندوب ارامش ره * نع هناسسخ نط نینجا 46 یونثم ۶ زواک یخو |
 | یعوک زس یرراعو كن كنغاخ كنامز یا اکب نظ هناسس> نتلجتو (نمذ |
 یراب ویعم كنامز لها یا كالا ۰ نظ هوس هلا نسخ هلو کوب نعد ی دلوا ۱

 ۱ .واو اسلا نیل یفوسک رسو ی دس ا هزبنس 9



 | تسن تست یر هچرک * دی رب: مهر واش ما 4 یواش #* هیابا تیارم ه
 | نالوا مالا 4لو ی ترض> ث راو ال مهره تاب وا ۲ داد شی

 1 تففاو» اعو هرلنا بواف هطااع هماخو هرواب» هل. اوص TI ا هدب: کیا

 | نە ردش# وا رد هدنمق وم لثەو ردشاند نوا ادیت یی-اوا هدام“ تهداتعو

 هلا ها ینا یدشرپا هن رات مالساا هلع ممغد یرما مهرواش اللد

 ج لوا یس هع رک تبآ ( مالا یف مهرواشو ) هدنصوصخ كالا هرواش.

 ر داکد دیدنورظن یآرر هن رش یأر كنا هجرکا یداوا لصاو ندنیناج ق-
 هرلنا یداوفو عفا كنقيطا رکفو كنق رمش یار لئرمع> لوا دو صم س

 رد-ةلوا عفن نادسنم هل اک هو ت تیحاسصع كترمض> لوا رلناو ر وا

 رهوج رزوچوج هک نازاین ¥ تسدشرز قاب .دروجو زارترد ¥ و

 نونلا هب را هکلک دیرتوا ندنآ ردشاوا فر كنوتلا هی را هد وزارات ( تسدش

 تس دش هرجا نو اربلاق حور € یوتع 9 ردشاوا رها و رهو+ یک

 ردشاوا هارحه هبلاق ید حوررخآ 3 تست کرک شراب لس یم *

 طظفح باب كرلنا یبلک كفهک باعصا مک ر دشاوا یسراح كهاکرد بلک تدمرب

 یک نحورندنوب سا (دیصولاب هبعارذ طساب مهباکو یل.سعا لاو اک یک یبدلیف

 1 هکنوچ 4 یوشم #* رلک رک مزال قاو یاو O فوک باا كو قاوا
 | عاط تعاجوب ةكیو(هوکش ورفا ورفابرمش ارش تاکزرد * هوک یوس تعاجنا دفا

 لرش رلیدتاریس نوجا راکش هننناج راسهوک هب ورو رکو مشییمب رایدنک هثنناج
 * تەز شوک خ وز و یهوک واک 46 یو # هلدبتمظعو تکو ش هدناکر
 نشواط زع“و یرباو یسک عاطو یرفص غاط (تفر شیب ناشاراک ود فان

 * باردرش ییرد دشاب کره 6 یون. ۾ یدتک ورلبا یٹیا كرلتا ورابدلوب
 کاو هلوا + درا كنرش ه راع تك لوشره (نانکاروا بشوزور دانگ

 هبراحردب ردصم كداب لعام بارح زاوا ك کا بابک اک ١ بشوژور هلیف تیت

 ا 0 ل وا ارلد هلاکو ردکعد یچدبا كح هل ياام هتسات»

 نوخ ردناو حورحتو هنشک * ناش دندروآ هشب رد رز نو 4 یوم #
 ناقو شهرا و شعلید رلیدروتک هبهشم یرراکش نداطرلنا مکنوچ (ناشک

 تععق دورك * ناردنآ دوب عمط ار هب ورو رک 4 یوشم 3 3 رکج هدنجما

 هلو مقاو تعسق هکیدلوا ممط ههابورو رک هدراراک-ث لوا (ناورسخ لدم
 ٩ یرابدبد هل وب .دن رم بولوا ییهط كهاب ورو ۵ رک ین هلبادع لل ورمخ

 كريش نالوا هدنسهبنر ورمس> هلوا عفاو تع“ تعسف هدننایم رلناویح نالوا دیصو ز

 نآ تسنادریش * دزویضرب ناشودره عتصط سکع +٭ یوشم ۷# هلیادع



  RE oتب زایبک ض*هداب ۱

 رقاب خد كنس یک ییددلواضلاخ رز .دقدل وا لصاو هاب بولوال ازرفا ۹1

 هلو لداک هلبف اضواو ناب هل دوجو تنا بواوا لئازو یناف  دوحو نالوا |ا
  ¥ ۱یارخ هل-ج نا ته * تسدو تس در ۲ تخحامو نم رد یولثم

 هکعدزب و هکساسو هکلش . ندد نس شا مک نکلا هیامو نم  ندع (تسهو دا دزا

 هداید یا رد نددوحو یا قلبارخ هاجو کو كربخ اما نس لاب مک

  ۱د كهءدامو نمو راذک را لوا هکیدلوا ن دکلیکبا ىلصا داس مج نالوا

 او نم و کالیک,اوب و یوئعم كرمذم نالق ه داس هب ص امو نهو ر دیفخ لر ساتعم

 ہ دنس دب یم تالاسو تالل سو ردیف "هدش نالواصالخ ندنس هان ره كەد

 | دارا یراک->وب نوعا كالا ناب ینهلاخ هوس ك دوج و لسها ن السف

 ر روج بو دبا

 ¥ دن دو هفت رک ورو رش ان 4

 (راسهوک رد باطزا دن دوب هتفر# راکش ر هب یهب ورو كرک و روش ٭ یونس # |
 | شفک هراسهوکن داتهج كجا بط یرو اندرا شور درو نو ۱

 راب داد شر ته ٭ اھ E رک ده تشو هیات 4 یو ¥ نلیدنا ۱

 یر دق و یهار یه یراب « رزوا راراک-ش هلیم د راب یا رب یر (آهدیقو
 راد بابا مکحت ید ینزدیفو ر هبلغب مک ینوب لزراکسش ییمی هیات اک

 راسیسٍ درک |-هدیص * رژ یارک نا ردنا مهاب ھره 6 یوم

 راد یص مظعو قوچ هدارعص مبظعو وانا لوا هلب رپ یرب یچواره ( فرکشو |
 از CR هحرک هک یونشم  رهنوط ۳۹

 هس ولاعه نکیل یداراو راع ندرانآ هج رکا هنالسرا تاکرا ( دو یهارمهو مهو

 رکشلزار هش نیلا 1 یوم % یدرتسوک قاشادلوب و ی دابا م ازکا ناتا

 ردراوتجحز ندرگشا دهداشن نیلجتو تس و ره

 تقیفح ربشو تفرعرش دارم ندربش ردنجحر تعاجارب ز یدلواهارمه هرانا نکیل

 لها نالف هد فص تاناویح دارم ندهب ورو رکو ردتداعس بحاص نالوا

 | ضب ه رزوا یناضتقم كشدح ةجر ةعاجلا رتداسعع بحاص زكا ردتروص |

 ا كنا هج رکا زرد ر ابتخا یتنراعو ب>اصم هاراتفص ناویح

 | تساهکنزتخاز ارهم نينا 46 یوئثم ¥ « دهسرولوا ق>ال نیش ندرانا

 زّنخا هافوا ردراو راع ندبک وک ههام ثیلجنوب ( تسانه» هب نارتخا نایموا# |

 در (I ي د درا نام ez ا ۱



 | لوا رانوپ هک ب لاح (هنم ةوعفن مهو) فهکلا لاش یتسعب (لامثلا تاذ) عطقلا |
 ۱ هک ندتینیح لوش رايد. ا هدران طسو یب را بدنا هدخارفو عسنم ناکم ند هک

 | ید رلستل وا نکا راتوب ند راغ نفسعت بولوا نازو یاد اوسه حور هرلن وب ۱

 | ندسترارحیرانوب ییعپ (كلذ)یدشلوا عفدنمندرلنوب سععاهشو ترارحو |
 هک ردندنرلتآ كهللا ( هنناتانآنم ) ایف سورو نوصع ندراث نفعتو ظوفح

 | تیاده یلاعت ها هک هوک لوش ( هللایدهب نم ) هلاتهصت و تربع هصنندنوب |
 یاعت هنلا هکیب هسک لوشو ( لاصب نو ) ردلوایدتهم ) دنهآاوهق ) هس پارا

 (ادشرمایلو) نوجا هسک لوا نس مهوب نس هتبلا سب (4دجت نلف) هدیالالضا
 فهک باعصادتام هک را هسعک لوش هکر دوب تد نەم نس علو لور ردیاداشرا

 هرانا تادوجوم عیجر هدیارظن عطةو صب ضغ ندلاعوب ورذک نددوجودیف |
 ناژوس هلهش شفآیلق هککرقشاع لواو رارواوارب نامرفوعیط بولوارب نامرف

 راتوب میم ران ةکلب هدا قارحا یرانا ناهج سش ردیم ردا هلواداتم هغلوا

 هلکعد یران ًافطا كرون ناف نموم اب رج بودنا قافشاو ابا ندنرلقآرمشارپ راونا
 | كرلنوب ,دوظع نآرف نمی هدمصنم باستفا یلاعت قح میکتت هلی یرازو هبال

 هدنآرف هدنفح من بانفآ یلاعت قح میکتن ر دشمروپب ییدع رک تبآوب هدنفح |
 باتفآ هع رک تبآوب هکردهجو مه كعد ردشمروب ینرکذ (مهذهک نعرواز )

 | كنلجوب نیظمن كيلا ەت قح (نتشاد یاضوراوخار نتشیوخ * نتشارفا ادخ |
 | ردک ا ربفحوروخم راشعا یب یک اخ ن٣ ردع:وط یاخو روخ ی یدنکر دن ۱

 | نتخوس دحاو شب ار نتشی وخ * نتخومآ ادخ دیحوت تسیچ 46 یوشه #
 | یی ردقا « دنروض> كنيقيقح دحاو یکیدنک ردن كمرکوا یندیحوت كنادخ

 بش نوچمه*نسه * زوروسچ یزورف هک یهاوسخ یمهرک 46 یوم #

۱ 
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 زاب ٭ درازا 2T 3 0 6 یوم 3 زولا هناتک ندکعد لبق هنوک و

 یواش کف هایی هدو كسابن ورق لو (قرگ وانت اراتعف وف
 بناج موس نیک + یوثثم  یداشاب هئاغف یب ورقورک یداشاب هغمروئاب
 یدبناح یکچواوبهک (زیع یارش م کشا تیا تک @ ̂ رت تسمادلا هج

 تەك ۳۹ یونس ¥ ردترو كرشوب زر رع یا یدثنا كالد ردوضعو مادناهن

 ید توب یدسا ب ورق (اهوشزنز ک درد نوزفا تشک * اررش دشابن مکشاات
 روا كس ڪا یرا-جز یدلوا هداازدرد نوسلوا د یر رشات کود

 (دناعنادندرد تشکنا رد ات ٭ دناع ناربح سب و كالد دش موم" هک یوم »۲

 قوج ندیعل یدلاق نارح هدا زو یداوا هر رخ ندر کوب كن ورو كالد

 مدحزا نزوعدز نیمزر + یوم یدلاق داد یر, نيک د هامز

 یدرواهرب یزوس داتسوا ندشصف (دانهنا اریسک ماعرد فک * داتسوا

 مد برش ¥ یوم و یعدلوا مقاو راک و 4 دسر , هدلاع یدشا هتسا دیک

 نیمشاب ىس قر و (دی رف اندو ادخ یرببش نيلي * داد هک کشاورسو

 رر نیلجنوب دوخ یلا ت یاد یدمروک هسک ین سا ؛ یدروک مب ک یربش رسنرق
 یوش « ررروب بودا عورش هخاس هد ندهص ۳ یدلبا ق واخ

 دار یا ( شب وخ رک سقن شدزا یهرات * ش سد دردرپ نک ربص ردار یا

 نس هلئروق نداشت تاکو  رفاک و ودنک هلا مص هیدرد ك دشن ت

 ا ھورک ناک یوم دم ¥

 رلنا هامو باتغاو تالف ردرا-ثاتروق ند دوجو هک ه- اطر لوش ارز ( دومص»
 نالوا صالخ ند هه بط یاصواو نده رشپ د وجو نهد ررونک هدم

 لوشره (راو دسیشروخ درب نامرف ارو رم ٭*ربک سانوا نثر دلاد رم هک ره
 روثلبا یتنامرفكنا اعيد باصهو باتفآ یدلوا یسقنربک هدنات كنا هک كنهسوک
 نوح < یوم % ۶ روتلیا هنر نام نامرف كناوروط نرما ایشا عیچ كنان می

 ا باتفآرد ق> تەك * نخ نئخوس دراناروا با: و نتخورفا مع تخومآ ش اب 1

 ردنراشا هے رک ت.آنالوا هددهک " هروس (هذهک نع اذکر وات رک ذ» مجتمع

 كد -یاوا رضاح هد دهع لوا نسرکحا دعا ( تعلطاذا سش یرتو )

 | رداق هت ور یا یی هوا 4 هلچ دارفنالا لع ںاط> دوخاب لدرروک یا

 4 دا رروک .دعواط نیح ی یس كدیلوا ست اح هدنامز لوا ن ۰ هن رکا ه--وک نالوا

 | كد روک ردنا لودعو لم ندنس هرافم كراتوب ید یدک لآ روازر)
 ae ارز هنیک بناج یا دا هنع لودعلاو لیلا "یشلان م راروزالا
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 تٍذیطاو كلکزان شعب هلال رشرب روا دوبل اکب هکیدتک هنیناچ كالدرب ینبوزقرپ
 و ناواهپ یا مز تروصهچ تک ٭ یون .#* یدید هلادوبک اکب بودا
 | مروا تروصهن ناو-هپ یا ید ۱اک اكالد (نابژرش ترو-ص نزرب تاک

 ۱ ۱ ردرمش علاط ےب (نزربس یدوبک ثكئر نک د-هج * نزرمش سس تسرمش ما

 4 یو « روار داو یس! قوط یکدر ثالدویک هک هلیاد-هج روا ۰ ندیعنریش

  Ryیددبااکا الد ( مفرنآ نزمهک ناشر فک # مذ تروص نعصوع ر |

 مب یریش شن عب یقر لوا یدتنا یب وزو مروا هنءضوم یند كاس یت 3 روص

 نآدرد * تفرک ندر ورف نزو-سوا هک نوج  یوشم ۶ روا هرزوآ مرفب
 ۱ هخهروئا نوب یدنوط كلنا هفشآ یزوس ل هکنوح (تفرک ؟ نکسه هک هناشرد

 ۱ ۱ 4 یو ۷# یدنوط هرکس هد هناش كنا یدرد كنزوس يلوا ید ۹4 ا

 نم وزه ناو اھ (ینزیم تروصه> ی 3 | حرم 8 ساک دمآ هلانرد ناولهد

 3 9 « ..سرروا تروص هن هن كل دلبد نب یبس یا هک و د هل وب یدک هادا

 رخآ یدتا هلالد (ادعا یاد و هج زا تفآ * ارم یدوفرف ربشرخآ تفک

 | تک تەك هک یوم %X دادا E ندوضعه یدشا یو رگ و كدروبب ریش اکب

 ا تلر ود و رش یدتا الو )ءا هددود یاراذکب رد * ماهدزاغآ راکمدزا

 1 یر وق قعءل وف د یل رود 5 مزوک یا من E ؛یا یدسا ییوزق ة عشا ندال
  مهکمدوا 9 ۰ نو ترک مادرش کدو مدزا + یو « یدد نوسلوا

 تلر وو ندنغد ر وق نعل یدلتوط مفت ندنهاکمدو مد كرش (تکفر 1 مک

  eا  Ee Fe Eیزافو ناو لب اه يع |

 ةر وق رش ید هست و یبزو د مش یا (زاک م ےخزز تفر

 | را فاکزاک یدنو "و ط تالتبسو فءض ند:جخز زاک ماکوک مبارز نوسلوا

 ;Be | رکبد بناج 3 یونثم « رووا دارم نزوس هدو رد هات ضارعم

 9 كجاج یرغ صف لوا( ر>حرو ییاساومو اباشیب * مخز صخشنآ

 | د-فمروا نزوس جد ۱ نداج, رخارب و زمساج صو زسارادءو رسقمربف یدنوط

 تسادنا هج نیکوا درک كتا 9 یوشم $ 6 یدسا عور
 3 تك # وزا

 . | یدخا كالد ردمادنا هلو ندرمش هکیدروا كنا نیورق .E یا تسشوک

 1 | یک یا دش ابن ششوت ت تھک ٭ یوتم 2۶ _ردشوکوب هسیکوبا یا

 3 | نوساوا یخدیفلوقات لفام یا یدسشا یتیوزق (ملکنک هتوک و راذکبار شوک

 یٹع لوا كعد هلباهبصف یهلک هلباه-صق یهو هلبالرت یخد ینلوق
 . [ا هبایط



 اب ۰۰۹ ¥

 تداراو ےیل او تەب ید هراتو نسب راردبا سا اقا ن دنرلدناحور هوکشم |

 دز ی E ارم قح تسد 4 یو e رد هفح دلم ی > نهد و

 هدز ینا ررذل وا یغط لوا ق حسد لب لات ی” ) ہک هک شومدشاپ 3 د وب هند

 هدا تاسیحو زا هدناب ناج ینا ردلهس محا ک٤ا هدنز نعد ر دن هدنزرارا

 رداا ھا هکر ه 4 اک ¥ رلق لصاو هس همش ae و تداعو

 در نددش رم هک دو ل وشره ( دسر نا ربب تمه نوب مه * د رب هار نیا

 قوام كنخمه كل راربب مه یدشا عطف لوو ردها ییبدلوا اهو

 مط رس دش مو اھا ق قل رطوب دن و ضعب هک رولوا زا ید ی دشورا هللا

 لصاو هل تمه نوع رار هش ن دنزوب ئ » نکیلرواوا لصاو هدوصهم ت ودنا

 aS E E زار تسد 3 یوثم ¥ رولوا

 ندنس هطیقو تسد كالا ىلا * كرب رداک» ءانوک ندرلباغ ىلا كرب (تسیت هللا

 نارضاح * د.۵ د نا یوم د رداکد یر

 راررب و تلخ اخ نیساجتوب هرللوا باغ ۵ وح هللا لها (دنا هب a اس و ناجاغ زا

 یهو نوچ ار تا 4 یون 7 نخ روا ن درلباع رلرضاح " یوم ههیشآ

 رارر و ماءطو لاوت ۵ ءا هکنوح ) دنهن اه ۹ هجا ن ام هم شد 9 دےھد

 نس هلوا تقب رط نار نامهم هکنس ید راروق رلتمعا هل بگ هنکوا نامهم

 هراتحار هبت رازرپ و راتمعت سا ی سابق ن هرس هل, تمدخ هراذاو

 تساهوک کا ٭ رکددش ناش شد ؟وک ۳3 یواش ۶# رارزوکر ا ۱

 هب ۳۳ لوش ةیلغإ رک هدنزوطح 7 هسک رب لو نق (ردیوس نورب
 * شابم لدک زانربپ یدب نک نوچ هک یون ل ردهدشناج ورق ءرمشطدک نیکد
 هلوا لدلزان كدلبا راسیتخا یرمب مکنوچ (شابم لکو بآوج هدب زرو تس

 ډه یونثم ل هلوا شاکودو كش وک ئهل هد زرو تسس یک لکو بآ

 ندونزرب رکاو ( یوش هنآ لقیص یی ال ۳ سو ۹ ره! رو

 نسرواوا هنآ هدنف رمسلقیص سپ نسهلوا روضح و هنیکربنس یرتوا
 < آیی ورق ندز یدوبک_

 ااا دب ورق تداعو قبر طرد + ناب ب>اصزا ونشا تیاکح نا یون

 قا رطكرلس ؛ ورق تو اشیا هلکنوب بو اوار ذی هص> ندوب و تشان قیاک>ولندناب

 ییاهنت 1 تسدو نثر 4 یوذشم 2« هکیداوب ید اع كرل ورق یییءدنتداعو ,

 زسررض یتعب دنرک ی هرزوا یرارغب و یاویت د ( دنت زاهد وک نزوسمسزا# رک
 ید كرر یدوک یزوضح ناوا اذوب یب زرروا رایدوبک ن دنا ا

 (؟نیرش نکینز مدوسک هک # * یی و زف دشا یالد یوس 3 يوم #۷



$ oo, ¥ 

 مکحری ز کک مود # وس مس س نیه رب یت-ف رک نوس> 1 یو>»* 7

 یو" تروح ام لوا مس لوا اکا نع هنوط یربب ےکنوج (ور روح

 مالسلا هلع یتو* یرو ہد تلا یمک> لرو ترماهد> یک مالبساا هیاع

 م هرم هو یر رپ حب نکیا ناش ام هلبوب ن دسزهلا وا وا ی رلت طح

 راک رب نکربص 4 یو # یا وا یم وک كناو ی دابق

 تسقورضخ (قارفاذهور رخ دیوکنا * قاب یب یرضخ
 رارفاو ملقا رهاظ نعل ق٥ هلی نک وهلا لمك وربص هنراک عیج دش ره نالوا

 نرش هر ضخ جات هلباربص هلل یاهصانطاب وا رهاظ هکلب هیلواراکناو تفلاحانطاب و
 ربص ی و-ش بدا نیا یو رولوا ماتم ندکنطا و رهاط ض ّرعاد-ش منالوا

 یمونورشخ فصقو هبعدردقراف یکنییام كنسهلفبام مبنای ضارععااب و قالوا
 ردشفلوا رکذ هدنس- هباکحو کج رایسب قوص بب رفهن رخآ لداج یعکیا
 ) نکموموت د شکار لقط هجرک * نزم مدوت دکل قش هح رک 4 یونس #۶

 یکحاصینعو همرپ وقلیقرب نسهماد دید ری ذج یک هلو سنس هیصی سما

 و زا یو شو قجاروا تشد 6 یونس 2۴ هلبق ناففو هلوپ
 نذلانآ ) ردترا-شا هی هع رک تبآ نالوا ده ۶ هروس دار مهد ! یقوفهلادیا

 ( هللا نوا اا ) رلي دایق هعد ایم هلکنس دان هکر و اق ( كونا

 ضابارف برف هفوصتم حا شم لا تعم هلال الارلبد۶ |تعرب رلنا

 / تاغصون" اد هداج تاذزسو هیاع هللا یلص مرک ۱ لو-سرتربضح سد رارداریبعت

 ءانف تودااتف هدفخدوجو نلاحرهلص> ام نلاعفا ءدقحلاعفا و نتا-فصهدتح

 هکر اک هنوک هنره ندلوسرباتج هدف دلوا لصاح یس هبت ره لزب لنم>اش و نکنم

 هدنفیق> لوسر تعیابم سب رواوا شعارودص ندقح باج نع هداروهظ
 قوف لو-سراذب ةروص یف ةزرابلا هنردقیا ( مهددبا قوف هقادب ) ردقح تعیایم
 (هسفنییع ثکتاغاف ) دهعلا ضیا ( تکننف) مهددناروص ی هزرابلا مهاردق

 فن هلعدهمام) هنساباافدا هک سک ,لوش ( ینوانمو هیلعالا هةکنررمطدومب الو

 لا هللا بم رق نع (يظع ءارجا هتوف ) هخ رزوا كش یکیدلیا هدهاعم هلال

 كنا یی یدوقوازا یدنک مگنو < ىلاعت قنا ا ردا اطعا مع ر =| کا

 یدایاارچاوا-ضمای د یدوقوا ین نس هع رک ئا ( مه!دباقوو هلل ادب )ەد: هح ىلا

 هستم های الا ةثرو ءال علا مدلحوب زب را هرس هللا سدقراکدنوادخ ترضح

 دن هو وهللا ین اند یتدما .تالو نادش مم نالوا ندهالاءایلواو هللا ءالع

 قاطع دوحو هوقو ترد یرلتووو تردقو قحد یر دب هدو داوا لصاو

 ااا دیلع زیمغپ .ترمض> رلنوب یتوقوب ار ز رارروب تراشا هل دلوا

ESER RRRرس  

 هک وکم ۴



 دار ندد دیمالک < 8 eee س هراس ك د. ها ها ا ھه هرز وا كانالسرا أ

 * یلفام یاس ردآ ا ۳1 یوم #۴  ردداشرا تحاص نالوا دادس لا

CPI RES.هکاک هثد هنا تالقاعر وا  Eرداّو هکعلیا ندلو لقا:  

 ندتفیف> هار یناهالاقو ليقف لق هک دلو لماکو نفح دبن حر لفأاع لوا نیل هیلوا

 حور * فاف هوک ن نوح نیمز ردناوا لط 4 یوم ۴# هبلوارداق کمر دیک |

 هدانز یعوركناو ردسک فا: یک هدنیمز لپ طفنا E وط یلاع سد غروسوا ۱

 هدفت مش رم صع ک_هذغ هللای در لع تر را ی وا یخ ۽ یاوط لع ]

 هناطاسلوا ۽ کره ه رکصن در هع لوا رد رس هياء تفص كیاساک دیس لوا نکا ۱

 كنا هسرواو نس درم قلوا رهطم هبهیدجش تقیقحو هسرولوا لاک ثراو |

 یتداهسدیاس كالماک ثراو نالوا هد هدڅ برمشم هفیفخایف هکر دبناشو فصو

 وب یمطفعا جو رو ردات لا فارطا ک ؟ فاقهرک باج لر

 تام ماب و 7 لقاعلوارکا لدهنمايق (وع تب تو 1
A۳ ژ رأوا وب ذی تاه یس ھن رش قاصوا كلا رک چا مطع۰و تا  

 4 یو % ردها یھلا فاصواو رد-۔ھلا فا اصوا قاس تو دو كنا

 سوا ور هدر (بآوصلاب اا لاو نک مهف * ناف اه شو ر و

 سا اس را هک رد" هوا تا < ی نفیقح بات 1 دارم نداتفآ باتفآ شاپا

 دج مزه کنون ردشاوا ی اک باقا کا قا دوجو بو اوا یی هلا ةو 1

 0 "جزا ییعا 4 یونتم ۶# رداع | 4اوص هللاو لب مو یدامتاو 1

 أ ااغ س نا لح كثرت ءاط كعحهار یلعا (4ا صاخ ةباس وت یر 9

 قلوا لصاو دارا نمدخ ۳ 2 هلا را جساس ال e نالوا

 2 را ره a کک ار ن 2 وح # دنن رکب در یر ۵ھ

 ہرل ر ٤ک رلددایف اا هتءاط لوا بودا رارف ندیهاارهق تاذعورلردحاق هتعاط

 1 دانا راد ام و اكر ا ریدر وق لح قج هلوا صالخرپ ندەح باذعوب ۱

 ناھا رشد ناز یهرات*زب * کلفت هراس ردور وٿ < یون $
 3 شد یجدبا ت تثقلا او و یا اهن من لواات ا جاق هد اچ یاس تالواع یروب نس

 ار ھر یا قس ان ا ھب تنی | تاعاط ۾ هدهزا ¥ یو و ن لوق

 لوشره نسهلوب قع ردرت یلواو نه اکسوب ندرلتعاط یلکود (تسه هک یاس

 لصاو هربباما نس هل -ق ت٤س هرزوا نیفباس عیجج نعد ردراو هک «رزوا قیاس
 هکر داوا یس 7 ند داو طر هاج ردراو یادآو یطورشكنا هرکصندتداوا



 1 Ia ائا دواداب ) هدابمل اداشراو دوا دل اباطخ صاروسیف لاعت هللا لا (تسوا

 || هکلع نالوا هدضرا نسر دوادیا ( قحاب سالا نیبمک>اف ضرالایف ها
 سان نس نر نش هیت لا لا صدا ههج ید ی بودا تکلعرم دتا قدلیقەغیلخ

 یاد عر یه لو ۳ مکلکوعار م > سالا مکح ها ی هام کحو هله دتنن ام

 ردراو هص>رب یرادقم یرادعتتا نددبهاا تفالخ بش ره ههقادص» لات ۳

 هک رولوادراو ید 13 رک و سا ٩ ر دشلف هفیاخ هندوجنو تکل# یدنک هست رلوا ج

 عتالو)قطاب تکلماءفوا كيلها ني مکحاف را EE ی ا نوء

 مالا هيلع لاقاک هلق زواج ندم> EY هلوا علا ان :سهن یاوه ۰ نسو ( یوهلا

 ارم لسضب و یو مد یوهلا ناف یو لا کادا و نینموم ایذحم )

 یا کرنا لالضا مس سه یاوه یدل ( هلن لس ن ع كاط,ف) سابعیا ءاور

 | ردهتساتمم شابه شاب کهلوا تسود هلا سوه یهزرآو سفن,یاوه قد بلاط
 ٠ هة لییس بواو (رود ندنا سپ ردلوا نیلا لالطا نس ها لبس نع مکنو>

 * ناهج ردنا دنکشار اوهنآ + یون ۴# ردلوک یکحور هاکعا ولس

 كرا هرحه زایاعفرو ره هدنابهج یاوهوب (ْناهرمه "هراس وڪم يريح ةا

 | ناس داره ندنر اس تب رط ناری دارم ندراهرمه *یشرب چب یک یسهباس

 :ندنرلتاج “باس كم رط ناری قبا وغاب یاوه هةم ا یف ردب راتب رتو تاج

 ناوا رد اق هفعص یشرب ج یرغ

 هک هه>جو هللامرک ارت مالسلا هيلع لور ندرک تتصو #۴

 یوج برق وت قح ددد وج برەد یتعاط حوت مک ره ناوج

 هک یشاب مدق شب همهناشب زا صاخ "هدنن و لفاع تبع

 هی طر ىلع ترضح سو هل ل لات هللا لض مرکا لونز ثرضح ناب وب
 ۱ 4: لامن ق> 4 اط عونر ۳1 رب ره مکنوج > هک و دهلوي ندا تصو ههنع

 ۱ كصاخ ^ هدو هد برعت هعح ترضح هل.ابعص الفاع لعاب نس را هيلید تر#ت

 كق رش تبدعوب هلواورلبا كهدق یلکود ندزلهوک لواات هلیدبرقت هلی
 لسعات سو هیلع یلاث هلا لص یبللا لاق رارروم ت راشا هسنموهفمو هدوء

 هة لسةعلا عاوناب هللا ىلا برقتف ملا عاوئاب مهةلاخ ىلا سانلا پرقن ذا
 یلعرمغب ته 4 یوم % هر لای هلن ادنعو ایدلایق سانلا دنع قلزو

 هللا یصر ىلع ترضح مالساا هيلع رمو (یلدرپ یناولهب قحوش * لع ی یاکآر

 نسلعلا یوق" یس -! نسادرپ و ندااواهب رس جريش یسع یا هکندید هه

 کل میم لا یاس ردآ هد نکم یرمشرب كيل £ یوم #

 .دحرد

۱ 

 4 كدننال-را $



 سو

 ENE ۵ درک اس a E 2 س ینزا 3 یوشم ¥ راب لا ۱

 ناح | ناج حقو ناوردب لوا هکوقوا ند-عظع نارق یناالص كالورهر ( ناوردپ

 ازا a ناراز د 4 یو ¥ یدلما هلهرلنا ناطرشنالوا

 قاریا یرانا لب كيبزوب ههن ندیقتسب رط ( روعورببدا ناشدرکو ناشر *
 اهناوهسا < یونس ۴# .یدابانا رع نداوقتوناعا سابلورابدا یرلناو یدتلبا |
 "اراناو ی ناوهسالرلنا ( ناش یوسرخ نا مورک ی تربع * ناش یومو نب ناش |

 لفعرب هک هفلاس ما لو شید همروس هشناجرانا یزخو توط تربعربروک یب وم
 هلا ادخرهقس 8 واهثیما ناد طاش تویلیا تدراتم همالساا مهیاعادنا نالوا ۱

 فیک اور ظناف ضرالا اورتسف ) س یداافیرارثاكرلزا ی كاله |
 لواو لیقربس هدضرا یور هسا تقم كس هء رک تا (نیندکلا ةقاع ناك ۸

 كرلنا بولیق رظف هنلاوحاو راثآ كموقنالبق تعداتم هناطشف سغنو نالوا كال ھ٠ |
 رووا كبد همروس» یکسفن بک ع هقن رط یکیدتک كراناو لواریکتربع ندنلاح |

 ( شوخ نانادهروناناب هریو * شک مار یوسورکر خ ندرک 4 یوم #۶ |
 ین هنبئاج رلصاب لوب ورلیخ - وب نالوا شوخ كچ هاج لو و توط یتندرکرخ

 رادش صو راک لام نالوا فیطاو كج هنااح یھلا قب رط بوتوط شاب تاک فنر خ |

 هکناز * رادمیوزا تسدواررخ له ء نیه ۳ یون ۶# هلبالصاو ینآهتعس |
 هک ارب ز همکح لا ندناو هعرب ویلاصیرخ لواهاک | ( راز هرس یوس تسوالیم

 شلعاو تافغب و مدیکیرک 46 یونثم ۷۴ رد هننناجراز ءربسیمو قشع رخ |
 نسهب وقورک هلتلفغ یسفنرخ لوا مدرب نسرک ۱( ششح یوس اهکنسرفدورو| *

 ردن ارس ل رمد A هی شورا !هرفاعیت هک تک + راکسرف هدناح شاش> سفر لوا

 (فاتوادرکا رددش رخاسد یا * e تسهارنشد ٭ یواثم #*

 فاتیهدش رخ قوج رخ لوا هک هس یک لوش یار دیتسم كفلع ردینعد تالوب رخ
 دوخ نک نآ سکع * تساوح رخ هک آرھ هرینادنرک ٭ یوم ٭ شالا

 ینسکع كلا یدتسا كةر خه بھن ل وش ره كىس رايب قا رط اتش ناد

 !نمنا * اولا هکناو نهورواش 4 یوتثم ٩۴ ردلو یرغوط لوادوخ هلا
 یهلا نادار نکیل ردشلوا دراو هدنفحاس نهوفلاخ نهوزواش (اولات نه صد

 هرکصادنا اوةلاخ هکناو کالیق هرو اش هلزکب راسفن نهورواشهردراشغا هشت هنز سفت

 دن راپسفن هک راد سوک لوش اقیفص نهصه لنمنآ هککیلبا تفلاخم هسر دهه |

 وقفاوت یاهلوا ذو ام ندتفلا دوخان و قبرا فن راب دلیا فلتا اوفلات ی دعا نایصع |
 هلوا يا هفیصاوفلأت ین ءم نالوا هجوا ندرانوب و یلوا لوالا نکا مي و
 اوفلأت مه سفحق لوق مه فنا ص نمناک هلواوب مالکر دقت هلو ارع*لوق و

۱ 



 ته رط نبع نامه ید 7 هار نیعو ااا لزب زا ارا لر نالوا

 هنوصو لر هلق رط لبث 1 سد لب د لب یکلتا ر اّتخاو لو. ق عاده بحاص رب

 دام قاخ # اهر ناو نا نان دک ی 0 X رزرروب بودا ع ورش

 هامرتپ زدن بش ق اک رد-هام رہ قیالخور دلاتا رعب اە )4 ه امری ودشش

 # رد ماناراوج تح ما هدرک + یوشم ¥ رارروج یو نوا عذد یحهو

 ق> لوا هک مدیا مات لقعرب هتک نالوا ناو>ی ( زیپ مادازا هن تسرب ق>زوک

 نادزپ هدهاشمعو ناف رعو + هکر دلقعر نعل رداک درب ندعانا ر دری نادشناح لامن

 ۳ هدر ودنا س ار 1 هاط یک روم هوم تب نالوا میدا ره ندعانا ردلء اک هدنس دبنه 4

 ا |ذب ردنانجاب * تسدنزانا ش ؟ تسرب ناسنحوا 4 یو % رداکد

 یکلرسكنا ید ردقو لواو ادتااکا هک ر در نیل نال وا رب نده> لوا ( تسن

 كارمهعویدب رف كنه امز عب ردهوب رظنو كب رشهچتب ر درب نيلجتا ردیازا

 a * نهکر خدوش یرتیوفدوخ + یوم % ردد ی بط

 ها هکبارشر لوا صوصایپء رولواز وق بارش یکسادو> ( نا نعدشات

 ندئسلوا یکردق كنحور یو ندنلوآ لزا لر لوادارم ندنهک رج هلوا ندو

 ندنیلیا نشد ل.صح ندرکصبواک هیابند هنشن یعدفولژا هقیهطا فو رد هیانک

 سبتسه * رس ناری یب هک نر نکبارریپ هک یونثم ۴# رواوا یوقاولکا
 رد ول زمسرببا رپ ر لواد ی هراز ید هلبا را سرتخایربب (رطخو یوو تار

 یزالوف لیس م ل ل-.ادلاو قي ا قیثراردرپ هلرطخو فوخو تفآ هدا ز
 ردنازو الفى * دنفروت 2 E یهرنآ 4 یوم % ردشلوا دره اش هی انعموب

 هدلوب لوا سسزوالوق ن رک ناکا ۰ رک ههن هکلو روش هد ره طظ (هتفشآنا

 نیه # و و EE lS سا ۳ e 9 و ا

 ۰ ۳ ږد نار ا زا Rt ا ۳۳

 -هرزوا لوک نسر i ( لوغكنادراد هکر شاز لما لک وتر وا دیش دشا «

 تاوعروط ناربحو هک شب نسیزاوآ تالوغ سد .A او |یسهیاس < رش یهوربهر

 هدازون ردشلوا ۱! روک ذم هدعصاوم صحءب هدداح یعجواو هد دا یعکاا یر

 ا 17 اتار + یونثم  رواوا رواوا داره نا-سنا نالوا تس ناطیش زاد ا

 بودیا ادجنداوب یرغوط ین-لوغ ( دندبسب هرن ردر یهادوت زا * دنزک
 ھن . راک ڏو تاطق رای داوافوج هدلوب و رتلفامو رب ز ندنسروغار هک الهوررمط |

 روا نا طيش * هرس اما ریدلیف ضارعا ندربپ تمدخ بول دا |

 هک رابداق ۶



 رد راو : هقوکش لوا رد روض تا دفوکشو یەم هوم القم (شاهعت هو. هدر

e |ه-فوکش نوچ 4 یوم ۶# ردتمن كن هفوکش لوارد ءوب» دارم هک ی  
 دف وکش هکنوح < ) د نح ردنا نا دس لس نا هک نوح د دب ن ےش هومع تخم 

 هدابز هو: هوب یدلواا دانو تب لوا نوح یداوا هراکشآ هو: م یداکود ۲

 REA ٭ دهد یک توق تس کش ا 1: 3 یو ۷# 8 دلو لکو

 یرامةلابص ا رو و توق ن 3 یار ان هکناداب ۱ EE ی ۱ 9

 هب ودا رزم ا هب و دا ۳۳ ا لائم( 3 3 ج GP سس ا |

 نحس کعهلراود را "یشیداکدد ا یه وا اروا توص نجف دوخ

 نلوا بس هک دیاهداب ز تک هناسئا ندب هرم بواوآ |(

 6 یو تو و رب فصو رد ۴# سس

 فصو رد رر دغاک ود ك GOST ی وا ص یا ۷ یون 2« ۱"

 هدفت رعاو هدنفصو رب توط دسعاک یکیار نیدلا م ا یاب یا )د

 دیشروح یب كيل * تسینر وزار تکزان سو 1 8 یون ا هللا هدا ز

 عر دوو رون ەز زسباتفا نکار دق وب یوق ثاکعسج زان كن هج رکا تستر ول ارام

 یی هج رک )دهس ضعإ ر دو و لالادشور هز رنسن ونعم د تروا

 كلاس حر أ یس ۰ر د لو اعقاو تدب 4# اک وی ۱ راه دنآ ی غرب راز سو وا

 كعد زاوا لصاح یراک كن اهج زمن ردر عالو فیض هدا زو رک زا لعسح
 FEN د را كیل# تشک هجاجزو حایصم ی ۳ یوم « واوا |

 هدتفاطاو یا رس هدانا رون ید ن 7 ه> از حایصم هج کا )1 هدشر

 نشوف ورو نو دلی ریش الد 2 ها هدا ا نسشلوا یقاص یک لیدو

 ید رم كب واو a انس د ارم كد 35 یسوشدب و وز الد ناڪڪا ف

 )سود 1

 فلز رم ەن نوح تو یوم $ رد ,کندارا تان كس یوا كن ر راهتشر ۳ 7

 یاب تو هد شر کنوج E ماسه ز 3 13 دمع یال هرد # تاو 1 ماکو تعدد

eرا ت یرارد كت دع لک وک رد دک دا مو هدکلا  NE1۳ ید! رد  

Eنالوا طح و تالسام تس ۵: ز لک و کر د,دکندارا تسد لیست یوا 3 دنسز  

 یدّیلوا لا ض-واو منشا كنسرکا رد دکناسحا كن یررد فراعهو یتاعم 3

 ماسح اعون هلرلتب وب ید یک هروهط نداد نورد فراط)اررغو فرات رردوا ۷ ۱ 1

 رررو- تر ج د هسسط» دواز علا هرس هللا تد 9 ندسلا ناب راس شا ی و واو ا هلا ند شو

دهار (نادنارنبعو ۳ نکیارربب * نا د هارد لاوحا سا ورب 4 ,یرشع ¥
 نا

as 



 لوتملاو الا اداوا رخ نا )7 كر زو ردهروک هانععو یب سس

 حا-صااین یرهوطاو هبا هناا رثالا نا رکذ کرد هروک هبانعهوب ید یلوق
 طول هلا ه->رکار دوب لاوس لوا رولوا دراو لاوسو ه دلو هجر دعت و

 لدء داس زمساقع هدتغل هلا نکیلو رواوا شون یتالطا هلماک لوا هرزوا ینعمو
 اعوت هجر ده وب ردو ید نالوا روھ شم سالا نیہ و رود ید هجا

 مهوئو هک ردبا اتقا ید نعم رخ آرب لوا ن دلو سر زلوا للاخ ندتیهارک

 مالكر دقت ردغلوا ماهفتسا یظغل تسهلباوا نعم نيابا عفد یحهوتوب دیک مزال

 یسمروک كنبهلا ناسیغاب لوا ن د:هروک كناه> یافرع هک رولوا كعد هلن وب

 ردیمهلباوآردراببع ندهسوک نالوا یهلا نابغاب لوا ناهج هلج دوخ رده
 تاوخ هردقملا"وسینات عر صم سد رد امز یافرعفرعاو ناه جیا اع ٍلعا هکلب

 ترابع ندلعاش هامو لءاک ردن لوا ناهج هلجج هکرواک مزال كعد ارپ ز رولوا

 | وزج هرزوا كالف را تمره هکر رروب ردالفعو اساعو افرع راسوا قجاوا

 ee ءا_ علا ردن د کال بکأوک و نیمز عاصم هکفراعو مع ره ره سد ردهم

 | كشدح ءا ءا ىق موجلا لثک ضرالان ءاس۳لا لثم ىج دو هج-اوف ضرالا

 | ی دوجو كلف كمالسساا هيلع ربمغی مافم مافو كرونا ردب لوا هسا اقم

 | دم و یمارک باعا مالسلا هیلع ریمعب ترض ح مکتنر درااو ارجا «رزوآ

 | كرودره سپ منیدتها منی دنفا مهیاب موج اک ییاصصا هک زررویپ بودیا هیبشت
 | مهفافرد مدنسهاض یسارجاو باعصا كلم اک ٹراو نالوا ین ماقم عاقیسافرعوایاوا

 ۱ ییرعص تسهاباوا رارررب و ید ییعهدر او دو اورد وب ځد نعمه نال وا بام هل وب

 | هرانسره مکر د وزجكر وا نالوا ېک نسوسولکاپانرمموردهلبادنسفن ینعءیبراخ
 | ردیلوا هنب وپ ن دانم یکیدرب و كنيمثو یرورس قلا ردهمو زج هرزوا تالف
 | تالماسلا لع لعاو ت تا دالا صعا تایالا ءذه ناف لماسنف تش ناو

 | دیآ یمه كن هدز» هدزم *ر اکسنو:شفن رهدش وک یمه سبک یوم
 | رولکراهب هتشا یاتشم قلتشم راو دراک وکید موراکنو شفنره سر (را-ه)
 | ک * هرز ن وج هنگ ناباتدوبات 6# یوننم ۴# رولوا رها راعزور تعب
 | ادب هرک ن را هویم لوا هلوا نابات یک هرز هفوکش ان (هرک ادیاهویم نادنک

 یک عود رلهویم لوا هلوا ادیپ و رهاظ یک هزز خد هفوکش هکمادام ینعبرلبا
 تخم ر هفوگشنوبج 4 یو % نانا یس پا ر اهظا نج نر هدنع

 یداکود هفوکش هکیوح ( دنزرب رس ناح تشکشفان ی ۷ و نوچ #* دک رس هویم

 | رلیاو رف و شاب ناج یدنص نت کنوچ ثالذک ررتسوک شاب ین رلدا شاب هوم

 [ هفوکش نآ * شن روص هضوگش و یعم هویم ا یوش ۶# ر واک هروهظ ینه



> oof F 

 ردناه جودا ره ندنآرخرتسا نارخربسا نارخ رادرک ددوحو نالواراکب یاب راخ

 ناسا لها نالوا نا اک هدناب نعد هروا نس ولهب كندنک هلاتسداک ات

a 2 ۹9 1 3 ET r 25 9 ۰ا ۰  

 نازخ ان ( ناتنژونآ كنرییبناث * نا كنونآنسح دشویبات 46 یون #*
 ید هيلا 3 نه ی ب تیغ ع كناشم E راخوب 9 یتسح ین ۳ ینامز

LE 1و  

 ۳9 07 ندنارخ ) ۴ توفانو كنسدامنكی * تایعو تسراهب
 ندانعم یب راخونیق باا و ند لها دارم ندنسوسو لک ترخآ ملاع دارم |

 ی و ها سم یی راخ لوا نم سپ ردٌیلاض موق نالوا نی یو ند ادار

 E e راهب ام ,eA 1 و ن ارخوب هند یی نالوا نیس ۱

 روهط هاو فا یی موي ) هکلب زلوا رهاظ هلبلاک « دایندوب هیناسنا |
 ۵ اط رام رات اهدنا رخ توو مکت ر دصوص# هتماق مو رارسو قلاهح ۱ ۱

 نوک ر ولوا ا هدزاهد تقو یرو یرا 4 ریش رھ هکلب روا رادند و

 a سیلک هروهظ یب ع كنیدتک کات رسا یلامو ند یب نالوا ېک نم فراخ
 ر داروادناد مه ا دڳ یوشم ا۴ هیلوا ناا یفاطاو یسح كلواو |

 دوش هضور ناب ۵ ددو دوجو :نابغان ( اه دید زا هب كی دید : كيا * نارخ

 هداتدوب ید نالوا ند فو ییاثعم ی راخ لوا مھ لضاف نرو لماک نارا

 رکا ردسخ و ی | ی تاثعو سوهو اوه ندوم هجنو AU هژوعم 4 هکرولب

 کسا وف كف سس ت.د> هوتا سائلا نوف رەد ا هلل نا هک كسر د

 قوا یتسعم یب راځ هک ردراو ز هسی قوح ندناهج یافرعو نامز یالع
 هتش رط نابغا سپ را روایق قرف یدب و كنو زا رول هلنساکو تسارفیخدراتا |
 یالماک رد لوا نکبلوردهلب ول ۳ هک راررو-+ رلبا هدافا ی یال رہے ی

 ه ردعم لاوس یناث عرمصع ن دنسهروک كنس افرع ناهج ردزنهب یسهروک

 ددم ندنطعل ۰ ناسهجو رولي و اضوا ینآ كاردتسا کا ار زاتردقاک رولوا تاوج ا

 دوخ ىوش 9 مه اف ىك كعد ناهجیافرعاب وناهجیاس۶ رواوار ده نا

 لوادوخ ناهج( تسهموزج كافر هراتسره * تسهلباوا تسسک كنا ناهج
 یب "هدب زو لاع حور هکردترابعن دیهلا نابغاب نانلوا رکذ لوا ید رد سوگ رب ۱ 3
 ريالا لع عوبطهو ملا نع لفاغ نوير دهابا هدنست لماک لواو ردلوا مدآ |

 ردزاج كعد هلا هلءاک لوا هرزوا ینو رد هنو رب ردصاا ماسو بلقلا قاصو |

 تاک هللا نا لها زكا روئلوا لامعتما نوا راثععوب هبا دفا لضا اب ز



/ 
 ۱ نو یاواودضدنیردزر ول دا یک بذاک یھ قسافی وک لاص ۱

 که
 كلذك رددض ۳ و یر دزو وب دسلوا رظن هارو هل داش هصاش نیوز رکا

 i کک قفا یک نویی ناسمنهروک هیناسنا دارفاو هم وک قیاقح

 تی هش صع "یشره نعل رداکد جاصو عفا هک هدوهب و لرهندزو رب ودج

 نال اق اکزدانماب و دج لزهره هسالوا ر ظذ هتقیم>و رد هدو هب و لره هسالوا

 لناو#یدسس اول ل قلل لاو تبعالو *تدب ( ززعلا هرس هللا سد ضرافلا

 | یرب ره يڪ هلم ف ورح ملام ناخ متو دج * :دیدسااب مھاا عفا نکست

 ۱ ضرءزور تمابق سإ ۳4 یونثم 1 هسددنوط تیصاخ عونرب و تط هنوک رب
  3 fربکا ضرع ت ماف مول س! (تسرفو بب زا کد هاو حوا طرف |

 رولوا ضرعاکا یبارجو یس هم ده كنا ۵-با دشا با م هکر دنوک |

 نی نم هلطاصلعو عفانزع یتطاپكنا یتعب ردهلرفو بیز هکرتسا هو لوا یضرع
 قمابق نالوا ینوآربکا ضرع ه- 1 هقیفطا فو رد-شاوب قثورو شلوا

۱ e 4 یوم # هاک هروهظ یلاصخنسحو لاکو لاج كنااترتسا 
| Ne لوشره (تیساوسرس و شضرعزور * تسا دوسدب یودنه 

 هدوسیتطاب هجو كنا هلص »مو رفک داوس رد ورهیسو ییادوسیک دب یو دنه
 یس هلطاب تاق نالوا نع كنا هکر دین و كلباو-ہراکا یتوک ضرع رد۔شلوا

 * باتفآ نوعمه یوردرادننوح 4 یوم %3 رولوا هراکشآو رولک هروهط

 تاتفآ هو نرالوا ی ک دب یودنهلوا موج ( بافت نوڪ” ی شر دهاو وا

 همکار نفس یربش نده رب یچنروازوپ یک باقن هس وا زغوطزوب یبکرونم

 ۱ یادو هنو رکا اذھلو ردح روا ییرلتحابفو بويع كتصعم لهاو كل رفک

 ۱ (ییصاتالو هو نه هلاذ رب ارسهلا یىل مو ) هکر دید !ترفن ندنرخآ زورویجم وس

 < یوشم ¥ رولوا ربو فرعتم یراعصو ربارمس كرلنوب هدنوک لوا هج ساو

 | كنهسوک وا مکنوچ (وا رارسا نعمد ناراهبدش 9 واراخ درادنوج لک كبر

 | لو هب هنس>رب ندنالاص لاعاو ندنانسح یني رفوط ینغارب لکرب یدوجوراخ
 سسجزور دا رم ندراراهد یدلوا ن “د هنرارسا كنازراهب رداکد تللام هلا ص

 راع" زور نالوا راهب دام كنو "نایلوا ی هم ۸2تن هکر دنمایق ا

 * تساس و سو تسکاپاترسهکناو هک یوم رواوا یر | یروفو ض وغ
 1 رد: + لک هغابآ ندشادیک بس لواو EY مثجو و داروارا 4 س

 ا + یوم ¥ ردنشور ےشح ییااکآ راهد س ردن سو فیطاابات رمس عی
 1 كن ب ي

 £ نالوا EE ( ناتسیسکابدوخ یولهپ دنزات # ناز = دهاوخ . نارخ نعمیبراخ



 دن 4

 * فا زا دن نیت بل اج فلت 2 قید و ر وا 1 یونن

 یانالتخا نالو 1 ر EA 1 7 ETE * دعهور ك ر ودضور ۱

 هدلحت یرافدروم تساخ هجزا راکنا لصا نونکا ونشب مکتن را درو نایاالوا
 لوا هکر رد تویلنا ع عورش ۵ 8 ك كيافالتا نالوا ا هداغوب یدناوا کد

 قاخ هکردوب رهتکن لوا تشااالوا یدشعاوا هشت قید لوا لباقاکا هکناکت ۱

 یجاورا كن هعوشم تاقولحم ه_هساوعف هد د ولج حاورالا راردناح فاتح |

 فورح بارم یک تافالتخا نالوا لد هبحراو دعا نداب رد ۶ هما سا سانحا

 ندهبت رھ رخآ ردا نالوا عقاو هدنرخآفلا نالوا عفاو نخ هبت مھ لوا كن هیعرو

 اجرو اعبطو اللکش هسیقر فورح قراق> هسالوا رظ كد هیجنراو ةبنارص لوا |

 و OEE ان i یر كنیکر دفا اع 4 رب یر,

 ییکیا .دنسادتا كت EER برا ا مش مب کت ردتمارب |

 نم لسسر مهیفو نوفلکمو نوبطاخم مالا نما فورطانآ لا )زردوب یا ۱
 فورطا عو ابد رط نُ لا a اذه فرعلالو ءا-«ا مهو مهدنج

 غ یک رد هطوقنم یک ردراو فالتخا هدنرب ره كرلنوباج رو اعبطو الکش ۱
 هدرا مط ورد دنوکلم ع ی» هط وة ریو ننکْلم le ی هطوعه رد هطونم ۱

 كنيکو بطر كاکو سپاب كنيکوراح یعبط كتك ارز ردراو كشو روش ید ۱.

 فورح هلجوب هجرکار دخورمشم یش اک « دناحوتف یاد تا یللیصفترد دراب

 هطقنورد هطفن یلصا كن هفاذحت فورح هلج هکر دراپ ارم ندهجورب هفلتخ
 هطاحا یورح جراح بارم عسیج هک هدقورح اع زد ه-هلطم تب وهرس

 لاشرب هيفلا تقیفحو رد هیقلا تروص "هدام فلا نيعت یادتا ادبمور دشابا

 ت انیءاو قیاصح فلا سب رد ههطخو ه.طفل قورح ر وص * زویه لوا نيڪ

 رد * قورح لج فلا تشک فلا هطق كب * تب * ردهب راس هد هیفورح

 ت اد ادا لويه ت دحو هطقت کت * فوصو» یاب فلا ف ورح هلجج

 تالکو فورح "یلویه هاجر سفنو بولیق روهظ ءدناو بولوا هناجر سفت
 ول هسناوا رظن هد ھالا سا سپ یک ییدلبا روهظ هدرانا ںواوا هسیئوک

 * تس# زب نعلا هرس هللا سدق ضراقلا نا لافاک رواوار فور یس لج ندز ول

 كاف رحوب رهو (ت ۳ ےھیف یهو «



 / طلا ند هل نسرابا ضر تاو ریس فی اد ظا مج عهاج ییسفاطا لاک ۱

 هرژوار دقت و نسرلیادع ءز ر ناد وا طأ كنا ةا كن هربسر هو نوه! داوا

 رواوالبلب كنابعرج یرف كناب هل راب:هاوب فال ورواو لک ف طا الت لس ۳ فا 1 رج یخ

 ه کا هک رخ یادص بودا ضرذ تاوصا ناز و عهاج ن ۵ اسا گل. 1 ی.

 هلاعصو اعهاولک هتیهواا 2 هب ر سا ردز اح هساسد يفرج د كن اردرمن ود 4 : ادم

 لوغش» موشر ۳ %4 یو # رز داکد قة ردیط ردو یراب عا یر ار <=

 لوا لوسغشم هباوجو لاکسشا ر | (بآداد ¢ او یک ار ات * ناو>و لاکشا

 منا 4 هگمر و بآ هراز و ض مول یت e كاک و ء ءرجوت و

 تصر و هکمرب و نش نت یدهر ۳۹ تا ہرا اوا 4م عج نا او تا ز را ناکااس

 سرک( ج رفلا حانفهربصلا ن نکربص*ج رحو یاکب یلاکشاوترک هک یون 9 مرواو

 16 كا هک داس هل رب تحزو هد م دہن مع لاکشا ی جد كسا حر>و لاکشا هیلکااب

 ۱ 0 Ke | اهشیدنا زاقحان احا دڳ یوم % ردا >اتفم كح رد ربصارب ز 8

 ۱ وکو ریش لثلاین رکف ارپ ز لیڈ ریهرپ و ہلیاا حا e اهادو
 ۱ 1 ر هلا تیاجو طظف> ندهداو تل اھ شدا یی 5 نع! ردرل هاب رلاک وک و

 یلق ندهشیدناو رکف نالوا ردکعد و اوتکو وادا رم رد بک روک ورمش الثء ر و

 ۱ اکناز # ترم ترورس اهاودرپ اه بنا +¥ یوم دا ردمزال كل ۳ ات

 ۸ 24 ) تینا قلقا زدرورتدرژوا راجالع راستا (تسرک "یتوزف ندن راخ |ا
 هئسافش واود كلا ریه راما ردبسهنکل هداز ككزوت وا قوا از (ءاود لک سآر

 ه-شیدناو ردیخیدبا هداز نط رهو تلف كل راکفاو ها یا شس) رد هليو 3

 اود لصا جتا 4 یون 3 ردءنس ہر دص یافشواود كا اعحا ندراکهاو

 كناودرمهرپ و ا٤ا هکر دوب ني كشى (نیب تناج توف نکاح ا نیشدمآ

 ةيدغاو شاخ لاعفاو دار ذا هک روک ییئوق کاکناجو هلا اعا یداک ییصا

 وشاهت کن نالباق 3 یوم ۴# ردیحر و توفهناج قاق هر ندهسسخ ۱

 | هاعلت» یوشرگ رز شوک دد دل * راوشوگ ن م تمژاسرززا هک ات * راوشوک
 | لوف ینا یک شوک كرک سای وسو مدلب وسن هکر هتکنوب (یوشرباب راتو
 رکا مزود راوشوک ندنرز ندا اک ن کات لوا دعتسم هنفاتساو لوا ىج دا

Nارو هاماتو نسهلوا هب وک نعل هعل> هنغالوف ل رکرزهام كسردا لوب مرا  

 یلاع هاشون هلوا نا-هآ هامان دارم ندرکرزءام نسهلوب لوب هس هبت رح

 ندکعد نس هلواه وک هدنغالوف كلاسپ هلبا هس بالم یکیدلبا زدلاب یبکیحتویق
 | لو نالوا تءالوهام هد قب رطو نیدو نسهلوا خاص تاز سهو تعفر دارم

 o دودنارز " رعهرز هرز یادم ناکلاس یساوا رکرز نسهلوا لماک ۱

 4 روارا *



 ةعونتلا راکفالاو سلا ثیدحنمیا ( فلت لوق ین کن )اسهکلسین ءاهبلا ۱

 دعا ةلطابلا بهاذلاو وللا ینداسعالانع ةعئالا :دشافلا تاداتتعالاو أ
 ناعالاوا لوبراوا نآرلا نع فورتصیا" (كفا نسمنعتفوب) لامكلاز 2
 اا ندناعاب و ندلوسرا و نم اب رلیدلوا دورطءو فورعم ەن فورص نم |

 لامکلا نم نودعوباع فرمهب ولو اتاما یدرلیدلوا مورگو فورسصم دام ۱
 ةفلتا لاوف اب نوادکاا نعل ىا ( نوصارالتف ) هليا لع ىف ةو اةشااب فرص نه

 هدنلفغ لاکو تلاسهج هکر دره یک لوش راباذک یر ( ةرغق مهنیثلا ) |
 راک دنوا دخ رم <> تس نعمندناسه تال اجو ن ديه لا ساوارد رالفاغو (نوهاس) |

 ززب هلج وب ام هل جزز بال مهزز وبس مهززب برع مهدک ررزوپ هرم« سد
 لو ( نم  یدلوا فورصع ندانعمو ) هنع كوب ) هفیعطا تیحنع

 چ یون ٭ هدیلزاع یدنا یدلوا مورعو قو رص ( كنفا) هکر یک ۱

 رکذ « ددصقوب ( عیش لقعرک ؟نمو ینالطودنا # عمط سخارنزو نادوسارلقع |
 لس یینفصعمطو سن و دار ندب رع نزول لفءدارم ندب وش نالوا

 داکار داور دنر ون هکر دعم لثلا ھوا لع رداقعریدت رکذمو ینالط یسکیاوب ۱

 11 راکنا لبصا نوک اوت ا ٭ یوم % رد لف روث یدوجو ها ) ۰

 ایشان ندّس نالو أ مدّقهتدب وب" (تساهههرح ۹ هنوک هنوکا رلک هکناز*تعاخ

 ۳ یک ت روع یسانو یکرا ىلع هکردوب لاس لوا ردعفاد لاس |
 تیدّصوت نکیآ تاذرب ناسا سد یکیدید ردارون یکم مس لععو یالط سلو

 لراکناوب و یلصا كراكو نالا تبا شوک هکر ارروب یدلوا لصاحندن قالتخاو
 ردراویر۶رج 2 RAE الماس ندتهج وایداولصام ندنیروهلش | ۱

 تافالتخا نیابا روهظ .دیمدآد EA E ۳ مداو |
 ی راق داوا رهظم سو لعع هج ر دعت و رد هیهلاتافص وا_ه۳اتافالنخ او رانآ

 تس و دلم طم رداکدیلاخ ندلادج و عازب نعم هللاح ناس ) ههساضتعم كرلمسا

 هن * لکب تبسف اهءهرجهن لک رج 6# یوشم . هاد هيج وا مات هلقع بوریا |
 یک یسسهلک رر ج ینرج كاکزکیدلیا رکذوب ( لکهرج دشاب هک لک یون وچ

 عا ثیهولا برم ارز هدپالوبق چ هک ردلکد قیفج لکءرح مس رداکد ۱

  هکلب هلوایءرح كاک هکر داکد هدییک یسهسجار كلکو ردلکد هبک رم هلافصو 1

 لا هروک هانسوب سیب مک رد واتا لکو رج یدنلوا رک هکلکو :زچو
 یرق كاب* دوب لک قطا ءرج ءربس فطا ٭ یوم ۰# رارروبپ بودا
 نع رابتعالا بسح ر درج تستفاطا كلك ءزبس تفاطل الثم (دوب لبلب نآءرج



 تیاک>وب (رتسواب یب يه ن اةشام رف وع+# * رب زور ز دش هتفک تاک > نا

 یبک یرکف كرافشام یداک ه دنکارپ و ناشیرپ همظنو یداوا شءلد رب زور ر

 ۱ درادناب * و ا نو ارس 4 یو # ردرسواپ ین

 ۱ ۳ وا یسابهتنا هیلوا ی ادا 3 a ل زا (شب و م دبا

 ح اور 0 دتاکح وب ید eee وس هدناکحو هرزوایسهدعاق

 | ندلزا مگنوچ ننوط شابراتفکو راربسانالک هروهظ رسواب یب یک قاشع رکفو
 ل رخآو تباه نعل نئوط یاب رواوا كعد ردند ذات نایعا دن رم دا هک هدب ربا

 ۱ باتکوب یرتوا ن دکلیا راعشا ین ةتکنوب ردشلوا ن نرافهو مضخ هلا دبا رعوط

 ۱ ۳ هد رخآوراشملیا ادا هللا هحاسد یک ت افن صو تاغلار اس ید نم

 هرطر اره تسدآ نوح هکلبا دم یوم « ردرامشا# مند وس مالک قلعت هما تاو

 فب رش ےظنو فرطا مالکو هکلب ( نآ ود ره ی مهو 3 تسرمم ز ۵ * نازا

 مالکووب E AF مهواب ر مه زدرمم 0 ۵ ن دناهرطقرم ره رد کوص

 ۱ نوعا تاب رهوردیک و رطفر ندا تا 2 ره ړد یک فی طابآ مظعررقب رس

 ندنهح كکیدلنار د a ابسو وات كاراتعا اهتاوادتا ینعلاب ورس

 * نه تسب تاکحنآ هل شاح هک یوم ۶ رداباقره كل رابتعااپ ورس
 | نەي لواهاکا ردلک د تداکحوت هلل شاح EP شوخنا یوم لادن

 ۱ هم ° كنسومزب هیاک>ول ندعلوا ىن هباکح نیش هیدا برعوت مرابا هب زت یهالآ

 نآهچره * دوب فای ورکاب قوص هکناز 46 یوننع ۷۴ .هلارظن شوخ ردزلاخ

 | ردیض ام ل وا هک هتسرهرولوا هلبارفورکقوص هکاریز ( دوب رکذیال تسضام
 | هک هره هدننف كلا هک ردتتر یاعلوش اسوا دا یوم ی رولوارک دال

۱ 
 |فاصوا كنەباوتو لاح بسحیدنک هسرلبارک ذ قوص ره هکیلهکلبملوارک ذردیضام ۱

 $ رۈلوا كءدرابا لقنینآ هدانعص لاثماو تابکحوراب وس یتلاب
 ۳ | برع مه مه یوم

 ۱ ات نالوا هدناب راز روس ( كفا نمهنع كفو ام هلجب * کلم مهامویسم مهام
 ] نيا رطتاذهک زررو مق ترع باج ( كبلات تاذءا او ) ردنراشا هبه ر ۳

 دوخاب و هلوا هسوسح ییارطنالوا بکاوک ا ہدا ے نوھ راک و کن الوا

 ' مكنآ ) هلوا بس هتاوصو كشاسفحو فراعم هصل هالفع رظن هلوا هلومعم قيارط ,

 لوسرأ هد هنلذخم لاوقا رارفاک یازساقیتص ردعسف نا وج ( فلتخم لوق زا

 نآرفا و یگیراکدید نوئحتو رحاسو نهاک هک هلوا یرالوق فل نالوا دنع

 یراذالت =| نال وا .دنلاوجا تمایفا و یک یراکدیدرعشو ( نیلوالاریطاسا ) هدنفح

 ا حورلا ءامس یا روشن ذفص لک نم ناف قلارطاا تاذ قلاحورلا لیواناماویک
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 یی وم دا رو ۷ یو ¥ هلا ساد هر وک کو یلاقم تا تلذک

 وقار هرچا شناروط ین دو لوا نعوم کاب ls شد راع تروسص# 1

4 0 ¥ 

  نالف ی ال یک هلیمالک تنیهلا قاشع النمرک ۱م کت

 یر. یخ رک و + یوم ¥ ررلبوس وید شد هوش قفا
 ند هزود ی 2-2 نانرپ نادرگغ رکا ال ( ینم یم نوچ ارت دیا دسنق

 ۱ رگ ین ذل نان ر واک ینا دنف اک-س ن دلا ن ا ڪڪا نس هروشن و

۱ 
 | هلوت تب نوتلا نمومر رکارخآ لا ( نفره یار اراده ی ٭ نو نب رز
 ۱ داکفا شذا ردنادرک کلب %4 یوم ¥ روق ن ۶ ینآ نوا تسرپ تبر ۸

۱ 
۳ 

 هکناز 5 نو شف ھو دلاسا % یو» 9 رو دو ص قب راع كنا ۱

 ۱ e تروص هک ار ز 1-۵ او یشن تد هرزوا نوتلاات ) نزهارو تسعدام تروص

 ۱ عورشات مالک و فراع م نت وەر نج نب ر دنرهرو عام هوا و دن وا
 ۱ كتا ارک | رل ۱| رظن هر ارساو عفا م نالوا ودی E لاحرد را لوععهانو

 | عورمان هدرهاظ تروص كلا هسیا دوجوم عفادذعو دناوف دعت ه دات
 | بودا لازا نکبازمرک نالوا« دفورحو ظافلا كنا بویقا هنخیدلوا لوععم انو

 | ج * كڑکاب دوب تساررکا ظفل * تبب * رلبا ذخا یبا نعم ن دنا یک صلاخرز

 سر ز تاد 4 یون ¥ ر دبا تاالد هیانهوب ند# رک ییسعم هز عمق

۱ 
| 
 أ
1 

 ۱ تالا رداد یاد نالوآ رو تور( تاب رامرز دهر تب شم * تسنناب ر داد

 ۱ ا لوا ردوو را.تعا کا ردت راع هرزوا رزدهن یمعن تاما ردیه ولا یاطعو

 * زوسم ارییک وت کیک رهب هک یون ۷# ایا تبخ یه ذ تاذ تب شق
 نالوا لذا ندانعمو نالبف رظن هلاقو لیق یا ( زور راذگم سکمره یادصرو

 یگکوب نس یروا ند هرەد رب

 ۹ یوس ¥ لوا م اک ندزور داوق وبابا ت افت هسکه زا و ۳

 هدر و a H5 €) 0 E شدروص * روص رد اع نوح, یتعرب

 د ص 4 یون ¥ 4ا رظف ها:ءهووق یتروص كنا ن نس تسر ت نس هاف

 8ا تسارا بوسام ڪج ( ترعاب و لب ارت هاوخ و دنههاوخ * ب باط ج اح هو = یک

 .نوساوا ب رعابو و هکر ڪو ده هسک رک لا باط a رمه اخرا

 9 ك:هآ رد و مرع ردااز ۷ . * وا كنر ردناو شه ردنار E 4 یو 2۷

 رد هندصقو هنمزع كنار دنا مزال لوا ار ز هاا رظد هن کیر رو هنشمن كنا

 و #٠ تسوب ر ك اھا مهوا تسهاسیعر ۶ دک یوم $ ردو نالوا مزال هک هلا

 مه كنس a PRج زکاو نه لوا ( تسوت ۰ كل رمهوا | هکناوخ شدیس

 ۳ یوم ۳۹ ردککن مه كنس کا کا ۷

 A 3 ات یراهن ندنعادصو زاوآ هم رهو هاب

۱ 

 کن کیو



ot ¥ 
۱ 

 | رولوا ش کرس یداوا قوط هکنوج باک ارز (دود شوخ زاکشو دیص یوس
 ۱ اون یار بر ء نآ 4 یون ¥ ران رے هداج شوخ راکش و دص فیطا

 : تالجانحو قاَوتفرا رف ۲ ۸ نادات * ۽ دک ی

 4 ما ARTE چڑ ډک ىوش و یدشدب هثلود لواو هه اکرد لوات یدک

 لوا ینناس>ا كهاش نمشعد هدتناکح (هادبیی یاوتینآ قحرد * هاش ناس>ا

 نالوا واوا هد! كريو نیلوا ی هان لوا ینعد هدنهح كاوتی نالوا رسهان

 دناوک هجرها هک یو رزمشلا کد هدهاکح امد وم تن اسحا كهاش

 تره ناشاد رع( قشع یوک رد د- د 4> ی ۶ : شناهدزا » قشع یوب قشاع
 اترا هدنسرلع ق-دع رارعص ندهد كنا یموقوف قشع هسراب وس
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 هکرولوار ماظ یس هار قشع ندنرغاكنا هسرلب وسهنره قشاعد رم هد دع شع

 43-۵ د کیر و هی یوم # ر رولب 0 تداهش 4 ڈ هب انعهوب ۵قاک 3 رانا لک

 دبل روس دعق قغاع د رم کا TOIT سوح نوخ نآزا دبآ رقفیو * همه دار وو

 یسوع ار روف ندفثاع وازوس شوخو ولا دص فیطا لوا رواکر ةد اعیج ندنا

 یول شکش تک زادآ * ند یو دراد ر 1 ادو %4 یوانم $ رواک

 قلمتحهاکو اش كنا روط قیسدحار ند هیلو س ر هکرکا یشاغد رم لوا (نیعب

 قادصر ۳ هر وک فک 1 یوه % چ رولک یم هکر نیعب ندنزوس نالوا

 | هناوت دا رع ندز :؟ فا" UTE ارآار غ عن ةن بول لتصا# لک ها

 ردنیعیو قدص یاب رد یتطاب كش اع ردرازوس نالک فلاح هعرشو نالوا قلعتم

 ردشمعلاق ندنساب رد زیر كودك یزکا الثم هک رولوا كەد هل وب 2 سا

 قدص یا ردكنا ززوس صقانم هلهعو فلاح هعرش نالوا یک كودك یرک نعل

 ۱ راد شرب ۳ هرو نالوا هرس لوا لصا نالوا یفاص ردوا رهاط ندشورد بل

 | ر دشلبا نیب زت هلنیفی رون ی راتفک نالوا رعءزک لوایوردنالوافاوو یناص كلاب
 دقيقا ىف لوقعمان مالک لواو تار مالک نالوا 3 لوا ك سابا رظف هنفیفح

 بل مانش روم 3 لاد قومحو یقاصار ی هک یوم د 3 ردا ومهءوراتخ

 قاص يیمالک نالوا لوقمان یس-» ی ؟ نالوا كەشاعد رم (ناد قوشو

 مانشد 0 ینوضم نم »دل لب ی ê هلن ل كابل لووشعم لس لویعهو قلالو

 6 > ا هداسع ین باو> هجرکا یربمآ

 ڭا داره ید هز یسار فب ظا E رغوط لوا هرلب وس

 ۱ تواوا فط نادت الك نالوا لوعءمو عورمس» القاع اہک نالوا لوععمان

 ۱ اشا یسهررو تفیزو بي ز یالک ia 8 رد i رانا

 EE ن ۴ ت ۳۹
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 ل 1
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 دوحو كلاس مکنوج هلو ا یرلعب ات كنادا ندنٌورحورحو هلوایو رب رهدارم ۱

 یوضعرب ره كنا هلوط هاکنا جور بواو لوصو هیانع«بآو هلوای اف بویص نخ ۱

 لاسح لاحوب هنبراب>اص یورج لسفع نکیلورواوا هللاحو صفر ندنقوذ لاک |
 نر ردادیپوبسهن یوش ۶# ردرالهاج ندلعوب ورالذاغ ندرسمرلنا هکرو روک ۱
 | ردرهاظب رآ ه ووبس»هن هدنلاحوب ( باوصااب ا معا هاو و نيب شوخ * بآ هل تااح |

 هباوص یلاعت هقلاروک ربا رظن هننیهام كتاکوب و روک شوخ یتفیقح كرازو-سوب
 : ییاثعهنوکوب ن ردقوبدادعتسا هنع الطا لادن اعم هلوکو ی هدنب هککسرد رکارداعا

 * دک تزاب ی زی« ردنوج چه یوم $ ررروب باوج ع هروکش شوخ ەھ

 ترکف زراچآ اکسن-هقف ینسوبف ین«مکنوچ ( دننک تزاسبهش هک نزترکفرب |
 د_ههساوخ ةرکفااو ةمهلا یحانجت ربط ءرملا ز هبلبا زابهش نس هکر وا یتدانق

 بناج بودیارذک ندنروص ماعوب راحوا هلا یرا-حاثج ترکهو تمه نانا |

 راحآ ن تماس كن دوصعم هجو بول بولوا یزاورپ دناب زا بهش كلاع لواو رګ هناثع |

 < 3 یراو-> لک اک هکناز * ن * نازک و دولآ لک دش ترکهو ۳4 یوم $

mmm, 

 نسا لکارز یدلوا لیعثو شعشوبا هلا یدانق كکرکف كس (نانوح ۱

 « نزا راوخزک تشوکو تساکنا < یوم # یدلوا یکن ان قلاب اکس |

 لکان یب قرزآ ندنوب ردلک هدنلصا تشوک و نان(نیمز ردنا لکوچمه یناسات |
 رلبا هداف قاقوطهنو یتاجآهن اکس هکردستلاح بچ اما نس هسیلاق هدیمز یک |

 كرد و دنلوب دب ودل * یوشنم كس یوشیم هنعرک نوچ ه یوش |

 دب ودن بواوا وخدب یک كنسیسمب نسرولوا كس نسهلو جآ مگنوچ (یوشیم]|
 ن-رولوا لصادب و ج قنراقو یاصتاو ولبض ین رر كردب و دوب |

 یراوب دوجا,ی ربسخیب * یدش یراد یمربسو یدش نوچ 46 یون«
 كدلوا نسرمخ نمسقانآ یکراوبدرب دلوا راد عرب كدلوا قوط هکنوچ ( یدش

 قوط هدنس ه--داربخ یب و مهف هلوک هلو هساکد رداق هتکرح هصراود سهو |
 تعاطو تدابع ندک هستیم ید :ک ب ولوا یخ ی و مهفیپ هدسنیح كف دلوا |

 راد رم یعد سپ % یوشم $ رولوا ك٤د ٤د نس لیا تکرحو لدن هثناج

 نس راد یم مدرب سہ (( یکت شوخ نارببش هاررد نک نوچ * یکس مدرکیدو |
 ۳ یوُش % نس رايا كاکاب فیطا ها هدالوند ناریش نسبلک مد یرفر و ۱

 كکراکش یدنک اوهسآ ار كسزادنا رک نادم تمرح دوخ راکقا تا |
 ابد دیص هک ردهراما سل خود ندراکش ناآ هاب یرغ ندیلک یدسو تاا

 ۷ زر وزآ یسادغ كسفن كس ين تورز یون هبلک ردشلواتبآ کلی |

 | ی وتو و نیت € یر
 سس

PM 
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 | لعخاد N f نالک هثتلا تسوب و لوالس>اد EE تروصو ۱

 | مک 4 یونثم # ردهرطفر ۵ ند اکو لاج یابرد كلا لاکو لاج نالوا ۱
 ۱ تس>او ايف رم ۲ تک ( درک ؛لالفاز زنا ارالاخ .* درک لاح یرب زدب خم

 ت.وه بيغ هاوو ك ۱ ریش ثادح فرع ۷ قلا ارش فرعا نآ ۱

 تافص ینعب ندنکلرپ یدبا فح زکر لامالام هلئافصو امسا رهاوج هدنس هب رع ۱

 کاخ یدلبالاح ییغ "هدر ندا ص۰ 4. لاک كم ل حج قالخاو أ ےس ۱

 ایسا یمدآینب لاخدسج دوخابو یکاخلاع یس یدلبا رت رشو رور , نابات ندکالفا

 1 یو 3 یدل,ا روم ی ییسهلا ث.> نم ندک القا هل ةیف رهظم هننافصو ۱

 ترضح (درک شوب سلطا ناطاسارالاخ * در 3 ۳۷ زا ۹ یرپزدب ر ی ےک 2

 ندنرکوترفو كنتالاع قاصوا یدبا ناهش و یقگزرک هدندحا بنر تیهولا

 یارت دسچلوا یدلیا ناطاس شوپ ساطا یدآیب دسج لاخ یدلبا شوج
 تفص نالوا یاش ءا رانو و توطو تباھ مو تردقو توف نالوا هدناطاس
 | یدرواوب هد هر یرلسنّوص وب زهرا اخو بالاو ردکلاجو لاک یاب رد لوا تلاحو

 (انف یدرک انفوا اروس نآ * ادخ "هل دزا یعاشیدد رو هم یوثم #

 یادخ هس وک نیلبادع معمو لوبقم نسیتسد دوجو نالوا رپ هللاجو )د بآرکا
 دوجو لوا یدب روک یصاخو لودجر نهد یخاشرب ندنلاجو لاک *هلج د كنیلاهد

 هیاکلا آب ویلا یرابضعا هدشقكنا لدوجو لوا یدیدیاانف هسک لوا ینسوبس
 هکنا هکنا 6 ی وشم ۶ یدیدیک هدلاح ینیدلو ۱ دوجو یهشناجادخ بودیاوحم

 *لح د مزدا ( دندز:یکتسوسرپ هادو: * دندوخی هشامه شدن دید

 لهاو یکردوخ ی ردردوخیب هشامه رلبدروک اش نالوا ندادخ "یب وخ
 بودبا TR وطاب رورعف كنس هرزوا یرادوجو یوبسیدننامانف
 زوبع نو * هدز یکنسوبسر تربغزیا ۳۹ یوشس % ریدر هنس هبت یهانغ

 اطر ٠ ا دوجو ۳ ندعو ندنتریغ یک ۳ 0۵ تسکش

 شماتودبآ ندناو مک ) ( هتنهکنا ت جک ر یتسرددص # » هن رانوزا

دوجو دارم شا لانو شعر وق مخ لوا ندکل هتسکشوب گالتعردزوب ۱
 مخ 

 یسضص كنيئاسفن تفص نالوا یکم خو یسلوالءاک تالنعویضنص ك :موهوم
 ههناکا هلا جو ناج قاوذاو هلناف او ناعا بویلکو دندنا كنافرعبآو لةعبآو

 تسصقرردمخۇرجۇزج 46 یوم ¥ رولواترابع ندنسلوا لصاحكلتسرد
 ردهدلاحو هدصفر یژزجكنورج كب روک ( لاخنا هدوعار یوزجلعء *# لاحو
 ندنورج كنا ردیناسادوجو دا رمندجخ ردشعروک لاحلاحرب 4 یّورج لفعنکیل

 6 دام ۵

۱ 



. #۶ ۱ 
 م ا ا س سم اا ا سش مسا تف ل تصمیم بسم

 اروبسنآ یدربنوآ *اموج یدو ماب هل+دزرک  یوشم ۷ یدادسیب
 یوس لوا ییارعا لوا یدسیلوا رباب یک مزب ند ھل جد ییارعا رک | (اجاج
 فقاووح هلح-دزا هکلب ¥ یوم ¥ یدرگللا هذناح دادعا للا قا

 یدک ففاو هکنو >ند هل حد هکلب ( یدز یکس رس را روبس نا ۳ یدمآ

 یدرولوا هحوتم هلا ماترتف ههاک رد لواو یدرروا هئشاب كشاتطر یوس لوا

 ندومرف اطعو ار ه ده هقیلخ ن درک لوبق %

 چ وس نا زاو هب ده نازا یزاس ین لامکک ا
9 
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 وبس ل وا ید-شا ین او او كناو درو ی نام را كذا رع| هفیل هکنوج

 1 یو % ی درب و تععلو نعلخ اک ۱ مه هدایز ندناو یدلیارپ ندنوتاا

 ل وا ( صاخ یاهو AY داد # ص)الخ EEN د رک ار بره |

 ید رب و رلتعلخ e re ی دانا صالخ ندهسق نده-فافو مش فر ا

 (دادرح نآو شاخ  ناهج نآ * دابق نآ دو» ودر ارادت ن 3 + یو 2

 1 یسا رد 0 ِ لواو ین >> ا لوا ی درو هر ین داش 0 لوا س

 (دب رپ شاجدیوسددرک و هکنوح*دیه دوا ay . دزرپ , ویسنیک + یون _س ۹

 هندناج هل> د ینآ هود نداروب هکن وجر گی و , هلا و هللا كنا ويس نالوا رزرپ و ۲۹
 ۱۳۲ را رپ 9۶ وسور ی سو

 ) د نهو درک ر ززرپ اروبس نآ * دیش شسااوحآ دید هفیلخ نوح < یوش %

س یار عا لوا ردشلک ن دنا ون هرقو یزو
رولوا رمکیدزت کا ندو هل>د ندرف

 1 

 هب یکرب بو بوروتک ینا بور, یک يو نوا رزرب لوا را س.یقن لوا لس ر یتاکم

 زاد رک یمه دص“ * دید هلجدو تسشنرد یشکب نوج ۹3 یوئثم و بد رابدوق ۱

۱ 

 هدو“ ندتهرشسواب = یدروک یب هل حدو یدرووا هدیک هکنوح (دیخ یهواب هیات

 * باهو هشنا فطا بیاک 4 یونس م ¥ ویدیو یددلکو یدلیا

 ردراو فا e نوا هاشنال وا باهوورک ) ازتآ نادر تگ ناو

| 

۱ 

 ۱ (رک هدر دوبل س4>دهرزا* AGEN لر" افترا د یوم ¥ نکو لبا |

۱ 
۱ 

۱ 

 | نوج ٭ یوم # یدلا یدک ارام لوا ءاشداپ لوا هک "بع قاف لواو |
 E Era REET O ےل

 مرکو دوج لوا (دوز دوزار لاغددقت ناتا * دوج یار دنا نعزآ تفرذپ ۱

 یا (سسبات یی وخ | )زا زا دول وک * زم ئا نادو.سار لاعلک هک یوم « ۱

 FEV انا ا د یتودس س اع لوا aL . وس لٹا ق ىلا عبچ زەن ۱

 درز یزبز دمای ناک * تسوا یی وخ *هلجدزا هرطق 46 یونس ل ردرپ |
 هکر دهرطقرب قلب وح نالوا هدلاعوب اسل د ییابوخ كهللا لوا و ا

 صعص هاا ۱ تسول نادری و ترو یادی ندنکلرپ یلبوخ و ۱

۱ 

 رولا ی بع یدقن ریعحو لغد نیاجتا یدابا لّوتف هللاح هب ندم ینساناراد
 ۱ نسسعق ول

r 

 ا
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 || لیل مودو تنم سس تاوه كه فی وساد کندن تب وزو هدر گو ۱

 | رویه لود و هلو هذ له ةفرا واوايا یسروا وب هدفاواقوب و ,دکلک کا یخ و

 یافها تفاضا نالوا ی ال ط صا كن واو هصاخ كناع قفاصا هثرمص كفربصو

 اهنادامم اه هب عرش ماکحاو لاسم ,۸>الط هاو زرد دح م دناص ! هود ر لب دنا بو

 نە ەك ر دەن ساغم دده هدارون رواكەبا جاق ه كل وکو رار د هغاوا لا

 هاکناهک رداع نانلوا عضو نوحا نیناوفو دعاوق لوش ,دحالطصاو رددو ص٠

 لیدی د شا ف مع رواوا مواد ن دتهج بارعا هب زع بیکارت لاوحا
 هکر دلج ناسنلوا عضو نوا نيلاوتو د داول وش ددال اط ماو رارید هریغاو
 .هنسانعم لوعتم رار د ض٠ ن الوا قانع سا ةلوا مواعم ےک هینب | لاوج|.هاکنا

 و دوص۰ قو یو و موهف قل هو ییعع هدد ال وواوا

 لا هیع ین ماک>ا و دیعوشلماشههکر و وات د هل وب مالکر دقت سا زوو لات یک

 ةدعلف و و هدرمف 0 هلج نیاید ورییغت تلا2 رە دو ص هم ك اوو دوھم ۶

 هلاک سب ر دکلبا ادا هلاک یتادوبع یو عف كف لع نس راب یا نسوواوب

 ردکا طاف حالا یدص لوح ]هو زد ا کو ددهلق و ادا بدون ۱

 وع |« جد یک ردانع س و هاو تسرد ةه دونم ندظاهلا حالصاو

 و د تاررذتو تالبدبت یک :یرنیغاو لب دت كف مص E ه دابو

 وع مع ی ؟ یخیهداوا ریخت و 1 7 هک یانی ةدهرمص د ےہ کت رونو هدابنوو

 .ندتس رمشب لصا بواوا ربا و لر دن قاتا یا ید کلبه دافو

 هی REET  ییلعهزو توانا ریپ وت ا فرمصو یو رخآر دوخااو

 .نآو # تسام یاهشناد بآ یو نآ 4 یو %# زواوا ك٤د نس روا وب

 ندب روو ردزع را شداد حر دا رض دبآ یوحس لوا (تسادجخ لع لڏ هما ١

 TER 9 یوم رداد سر ؟هلدد دا ند هديل لواوززب زی دارم

 ۱ هب هلحد یرویسر هلن ,( ع رام اردوخ ما در هب رک #* عرب ی هلسچد وپ

 یر ییسیتسد لک کو دقدلوا هدوم هاد ع لد زب ی۶ل نر وتلا

 امو )ار , ز رفجما رخ كے زلیب رخ یرغدنکزب رکا هج رر دەت و زر والباء هلس : تولاص

 رګ ليكم ارکی ایلواو مالسلا هلع ابنا میچ هجا وف (الیلق الا لعلا نم معدنوا
 سد ردردق هرطقر ىلج ك ناتار دەلجۋب سو ۆد ردق وص ق یتسدر هلن هعجلع

 هل ون وب یودننک و هنا هع> هاک رد تود آ يو یر قلعو aS رول یان ا

 یار ۶۱ یراب د یونتم ر دړ دپ ندرخ ندرخ هک رک لا هاب قجاورحن کیا

 با لوا یا ارعا یراپ ( دوب رود سی و لفاغ هل د زوک * دوب روذسعم نآ دب

 ۱ ادب لات ا لوک ارب ا موب هلرسیس یتا ةة ۵ ور

4 3n 1 ۱ 9 ۲ 3 > 

 ۱ یندصقلوحو ییا هی هعفاک ردایاو یس ¿ نوا روأو ا! لصاخر 3 او يج

 ی
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 | یدتک داش ون اکر گرمی تکی رزقا ید

 شاخ تک مدنآ كيا # تاز ناکا یدک هتتکزللد 4 یونس | ۱

 شومءاخ ندیاوج مدلوا نکیل ی داوا هنمکش لد ن نرارج یی ( پلو باوجزا ا
 یوحنادب نابتش ت «J دنکف ییادرکب ار شک داب ¥ یوم $ یدلوا ۱

 به ےک هب ادرکرپ یب شک داب با یهلا یما ( دسنب ۱

 هل تفک وكب ن درک انشا یاد حبه 46 یوشم $ یدید هوحن لها لوا |

 KRE | یوج هب وس نسبمرولبب كلکم زوب حب (ور بوخ باوج شوخ |
 ی وسعت یا تر٤ لک تفک 46 یوم $ مزل ور بوخو ب اوچ شوخ | ۱
 كس یدنا هبیوحن یک ( تس اهبا درک نا قرف قشک هکناز 9 تسا اف ۱

 یوحت 4 یوتم 3 ردبفرغ كرلبادرکو یک هک ارز رداسف یمیلک كکرع ۱
 رک و ح هدساحوب لی ( نار بآ ردرطخ یب یوح وترک «نادی ایا وح هندباب | ۱
 هص> نددصقوب روس نسرطخو فوخ هنا بآ كسیا یوح نسرکازک رکو |

 یسهدناف هاذا كلاقو لبق لم هدننقو یملوا هتک كدوجو "شک هکر داوا | ۱
 7 یوشم رايا. د افا ۱ نسفیداو داف و عفت كل اسو وح سع هكلب بويلوا | ۱

 اب ر د بآ ( ده ر یک ردز هدنزدوب رو * د-هنرسربار هد ماب ر د ب آ

 ر ولو روق نج ن داب ر د هل وا یرید رکا و روف هرزوا یسابیب هدم |
 (رس قرفرپ دهن ترارمس | رگ رم! قاصوازو یدرع نوچ 1 یونث |

 ندزلوا هرزوا یساو اونومتنا لبقاوتومو نسهلوا ندنرلفصو رشب نس کنوچ |
 یس یسارد یهلا راریسا نس هلو قح برق بورا هباثف هی بواوا لوا ۱

 ارااقلخ هکیا هک یون $ رولیف مبرکتو میهن اکسو روق ھن رزوا كتشاپ |

 اک نوا ی "هدنام جم ن رب رخ نو-چ نامز نیا * "هدناوخ یمرخوت | ۱
 نسرقفوید مهذب الرخ هرلنا بولوا رورغم هکلع یتعب نسروقوا رخ نسهالخ |
 ېک ینبدلاق بون ربط هززوا زوب كشا ینعب نس شلاق هرزوا وب یب رخ نامزوب ۱
 تفیفح عو ترڂاو نسشم هدیک ورایا بولاق یکرخ هداندو نامزو ی دنس ۱

 * ناهجرد ینامز ةمالع ورک 6# یوشم # نسشم هدیا لو رسهثناج |
 كدا ىس ةمالع كنامز هدناهج نسرکا ( نامز ی و نيب ناهج نیا یانف كن ۱
 | وب و كناهجوب ه ردلوا كق همالع نی روک سا كنامزوبو كناهجوب هتشا ۱

 1 هسبق نوجا اسغ درج یسلعو تاع بويلبا ٠ دها شم ةفيق> ساف كنامز

 وع وک اراسعئات * منخو درد نازآ ار یوحآ درم + ¥ یولثع ¥
 5 متتومآ

 | یوح درم((فزکشراب یا یاب دمآ رد * فرص قرصو وحوحو ةف هقف |
 ۱ لنکد بورونک ندتهج لوا هدام كنس هصق نيشن ز هبدای برع ییسهصق |

 | سس هدعاقو ینلع یتعب ینوح انفو وح زس هک دا مط لعوب نوچکناو |
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 | كسشنپآ ارد (تسرهوگو رد هل-جج ش هزبر كنس * تسراوک نوجوک رعبا
 ۱ ا د نفي ردرهوجو رد هل جیش اط درخ كنا ر دس بکر وک ابردوا هکتفاطا

 رهوجو رد هش رب یراهزب ز كاس كنا رکا هکر دند تفاطاو تصاخ كنب وص

 4 یوم رد هروک هبارد نالوا ىلع رهوجو رد مالکو ردسشلوا عفاو |
 مالک لص# (دش فوصو» ناد نادرکاش ناج * دش فورمنادیاتساک بهره

 | تفاذحو تراهم هدرنه لواو یدلوا فورعم هلکنا داتسا کز هر مار ةو

 | داسنسا شب 46 یونثم # یدلوا فوصوم هلکنا یتاج كن رارکداشیدلوب
 بوسنم هلوصا الدم (لوسصحاب تچ درکاش نآ دناوخ ٩ لوصا مه لوصا
 لوصا مه درک اش نالوا كباحو تح نالوا هلا لو-صح هداف داشتسا

 یلوصا , لوا انالوا | كباچو تسخ هاکعا لصاح ىل وسصا لع ن-ب رووا

 ت هسیفف دانسا شیب < یوم ۵ 2 زولوا كعد روفوا لوصا مه هداتق كنا

 | هدنتف دانضوا نالوا هسیقف ( ناب ردا لوصا ین دن اوخ هقف * ناوخ هاف
 _ نموقوا لوصا دتورو ناب روقوا هو درکعاش اش ىج وقوا هة لوا

 | ( دوشیوضوزا شدرکاشناج * دوب یوحتوا هک یدانما شیب € یوم
 | یوحن ندنایاج كند رکا-ش كنآ هلوا یوعداتسسا لوا هک هدنتف داصار لوش |

 | (تسهشوحموزا شدرکاشناج * تسهروحموا هک یداتسازاب ٭ یوشم ۶ رولوا |

 | ندنا یناج كئدرکاش كلا ردیسهٍنافو وحم كفح ینی رطوا هکداشسارب لوش وریک
 | كنا نددسشيم نالوا یناف «دبهلآ بح قب رط ینعب ر د وح كنیقیقح هاش |

 | زر ولسیف یوح كنيقيع> هاش ینرلبدنکو رارونرکو ا اف ید ی رادرکاش |
 ۱ ۱۰ ورا Ty E شااد * ل رم رور شاد عاونا همه ناز 46 یو دم ۱

 ۱ یفزا ثئرخآ ار ردسرل* رقف یتوک توم ن دمولع م عاوا یلودوب ( ربو

 یاس كب رو یتسانف كدبع هل- جوب هکر درقف لع ىلع تنسو بان ینزو دو
 شذاد به یخ د یرالع كنالعو ایلوا نالوا قفاوم هتنسو باتکو ر د رمفمو نیبم
 مال-سلا هيلع لاقاک عفان ربغ یرب عفا ع يرب ردعسق ییا لع لصاسطاو ردرقف

 | ىلع ههاةح کالذف ناسالا ىلع لسعو عفاساا لا كلذو بلقلا م نالع ملا

 ۱ ر دلخاد هدهقف ع یسەبج كوفان ل ید راج هاور مدآنا

 هک نابنشکو یوحت یارجام تباکح
 ی ا نابیتشکب و 2 تسشنرد بن یو کی نآ ا یون 3ِ
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 یآلوا ا هاوار ھه FEE و هلص ود ۳ کو هد 3

 جزاوج د لام تنطاس باب نامد اخو تلود ناکراو باق دشام ران هاش دابو | ۰

۱ 

۱ 

 کج

7 e HA ی کر 

 نک ض وخ * صضو-ع هاوار ھ تسشسوب :KE 4 یوم 3F درو ۶ رهاظ

 لءالک ی رج و رد تاصتم دص وح ةلولر ھ هک ارز ( )وک فرحنا* تسرد

 ۵ أوه كءالك و و رواوا كعد ۳ رک كت قم ید ها ض ضوخ هثآ یسانعع

 زد ر ڪڪ اوسم د هنج ر لا ترو ضو هکر واوا هلوک وب ابا قدعدو ضوح

 1 ناتیعاو تاود ناکرا ساوا اص هاشدار نالوا al هاثم ب راو ندر داضعاو

 اسا د اشیا نالوا تاو ۳ زکاو رواوا اص اد گو حج دک و A طلتف

 قاد کد وولوادعاو یجذر هک نالوا هدنمکح دل نحو اضعاوب هسرواوا
 تان سس تن و ت کا تک سن سس تداوم نت جک ن تحت سم

 1 یرلتمه> یو ن دلار دص هكاثتس اوم كز رشثیدح ناشوا تاور ندرمش»نا

 نا دن جینا ) لسو باع یلاعت هللا لص لاق دوب ثندلوا هکر دشید هل وب
 سپ (تاقلا يهو الا دلا دة تد فا داو دسلا ملص تصرذا فضل مدآ
 كنا هسساوا لاص ءاشداب هدقافآ میکتن ردقباطم هفافآ ید سهناو هسا قاغآ
 یدوچ كنا اوا اص باق هدیمدآ سن ,یالذک رولوا اص یخدیدونس

 بلقلا مالدا هیلص لاقاک رولوا غ اص د یراوجو اضعا نالوا:هدنعهباثم

 هللا ضرر رهوب هاو ر ؛دونجب تد سفال ادسفاذاو هدونج تص اللا ملص اذا تلم
 كنف سس تیدح هتیعر نع لوسم کلکو عار مکلک (یغصلا عماجای اذک هنع

 ییدلیا فرصت هدنمکح.تصو ہداتلا یلاو كند وجو یدنک یپکر ه هساوخ
 هند رهاط دوجو هلوا دوحوم .دناجو لقع تخم مکنره ردیسعاو لرد

 بويا اا مو ۶ نّدنا ڪبا هرفاع حز زب هانا لک نالوا کشا کو

 فا + یوم % رارروب بسانم هاو جک ودور ابا ریثأت هرلنا

 نالوا نطو نو ناک ی (نتلک ردنا تسادرک ر نوح # نطو قنا هادنهاش

 و ا ردشابار "۱ ةنوک هن هو رج یک ییافصو تفاطا كل هاش نا

 سرلا زر سا تس هد ج تافصو ةةاطا كاج كنا یک كکهدروک نیت
 ردار نشو NS * تھک سود داف شو> as فذما ۳۹ یو هو 9

 ۱ ید-> عج یقانطا یالهع نالوا تعنط سوخو بسد شوختاذکو (تدا زد درآ
 ۱ ناعاو اید و بدا نالوا ةدلآ هک هءدآ ی جد لس لار د یدل ررونک داوی

 تتداهدنلوا لقع کرد اشو Tis اوج ناسحلاصخ نالوا ناشران و ۱

 ۱ 3دزارر نوح نرس زا ن زار یب كلش یشع 4 یوم * نلوا ناعاو ایحو

 واج یی ۰ ميج قشع ن نالوا كنشو خوش نسهرار ةن وكس (نونجنز دو نت لک

/ 

۱ 
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 | ۲ تعامل ۷ یوم 9 ام یک هاویدو نونج كىي درونک
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 تا

 ه دی ناب و م رلبا ۾ وادا هب زد 7 ند لق كب رش اک | یر ع 2 رهالا ۷/ سا زرد

 هک زور * مالسغ یادرادن نا نس نا 1 یوم ¥ راكد ندر اکرم

 چ یتسمب یدلوا رسو زور نغوط ن ناایزوسو مال یا )م نک تاج دنا

 هلا م ام باک یدااق

 ۳ 4 فيل نامالغد ارورس ید ار هده برع ندربس *%

 ور نازدار ا را # شاد سس :ردارنآ وا ۹ یوم #

 تمدح دنر وح لوا ید یدنوط ط ورم با ورلءا ییسیلسدوص لوا نیش هدا برع (تشاکب

 * دیار نابطاس ن نادب هد هب ده ه نا ۱ تاک 1 یو ¥ ىکا نم تدوبعو

 ی هیدهوب ید هنهاش ناعالغ لوا یار ءا (دب ااو تاچ رار لناس

 زکایف لدصاح یندا رمو نرکلاوریک ندن :جاح ییساناس كعاش نکوتلبا هناطلس لوا

 (وکب دما عج هک یناراب باز * ولو رپ س یوسو ن ریش بآ < یوم $
 هدروقوج هک ردند-ش وص نارا رپ لوش ردینسد ل شیو یکیووص ذیذل هبده وب

 هق> هاکرد بود مطق هلا هد ها یئروص"هب ر لوش دارم ندوب یداک عج
 نالوا هتخود ددوولوربس یدیلسد یدوحو او رون ةرک صندق داوا لصاو

 ۱ یبهاا هاکرد نامیقن بویلبا م یر نع هی ده ك: دنک نالوط هل الیلق عبآو

 تروص كسلا ضرع هب هک-اللم نالوا تب ۶باب ادا دوخاب و هایفصا نالوا

 ر كرل # نازاا ات نره یونثع ۴# رولوا یلاح

 رلیدلبا لوبق ی TA نکل یداک هدنخ ندهیده لوا هرل تیقت ( نابوعمه

 ا ۶۱ ناکرا هم همه ه ردنادوب هد رک * ربخاب بوخ ها ۳۳ هکناژ 4 یوم «

 ek a 2 چ ینطا كعاش a و کا ارز
 ی ج تک وا تب سا

 ا ند ىلع سالا ا ا كنيعر ۳ لراهاش ارز (دنک
 س هلس نک دارا 3 ةا م لوا ! ردق و هدا مهلا رلرا لسد ۳ ییهزولاخ الف لشد

 رز و ی عورش E ا كال صخو ی و نالوا قاعتم هرل هاش داب

 د ناور هلولزا بآ * اهاول نوج مشح ناد یدوح وج هات % یوم ¥

 را داول منح و مد>و یک ضو>ر ی هاشدار لەلاى SANS و

 4 یوم ۰ دی ر لکد ,ذ ردو لوک رد رك اراح هرلو-ک ندهلوا نآ لد ےک

 هکنوج اود ن ۳ دهد ییآ یر و كا 1 REE [ هکنوح

 ررب و بآرب ۳ سوح ۱ اب یآ لا هلوا نت



۱ 
 یوزج ناف وشتب ول 1 تساک نورفهراخرو> ییراخ * تساک ةنسوب وزج |

 كقح یب كوب بودیا تی هه اضتفم یرلیعبط بح هقواخم هکب رابح اس ص
 نسرکا تروص رس سا یا هک رروب رداوج هاوس كراند.ا.لب وانو دردینبګ

 هبت یتا رد هتسوږ هلک دوخ زج مکیدو مب هک ك -رلباداربا ل وسو كسر د
 ردب ربا كآاوب سد ردب رهظعو هنآ كنفاصوا هکر دوخاب و كنتفصر , كن هوا |

 یعانعم ك موس یورجرب قجلوا 4 واردب وت ور, كالاجو نس>كنا ست وا

 هسدداوا تب هلک تیرح هدننف كنسرکا هکر دوبباوج یدلوا كموع و ک |

 ناذع هنانک هدلوب ردساصتمو نورف» هلکراخ هکب , راخ ردب و رج كاک یخ دراخ

 یخدینآ سرد رثاویژزج كن هبت رع لوایخد باس>نب بضغورهقو باقعو
 جاق ندنایهتشءسب رد ران كرا لواراو ویراخ كلک لوا راخوارب ز هلیالوبف

 نو ارلندیا معز هل و تب وب و ردد رللوا مزال هکلاس كمک ندلب وات هنوک و و |

 صاف نایصءلا نع نکالاو * صعاف ن نارننلا ىلع رص ناف ) تان ) ردندرلتید |

 * لہر ثعب یدب لطاب دوخهرو * للکب هت سو تسدنوركي رج ۴# یوم را

 تایاوب و ن دون ه> سا # تا بوق نالو س رنو

 یا یو رددرمهو م انیمه م هر ۳ كموسۇ ارجو رد هتسوبب هاکژورج |

 ره ندمدآیب صاٌهاو وزجر ره ندلاع یارجا من ند ردت سوب هاکیوزج |

 هلنافصو اما كن هيهلا تب وهو تسوي, هتيهولا هبل هب رهظلا ثيح نم صر |
 یدنکا قواغر ره نە وز جر ره نکیلو رده وسلا ىلع ینا رس ند هل جول

 هتسویپ هتیهولا همت رع نالوا لک هلب رابتعا یراسضتفانیبعنو ندنتهج یرلتیناکما
 هساوا یهیه هلب رابتعا یرانیعنو هلیبسح یرلنیناکماایس2ا عیجرکا ار زردلکد |

 قش نیعججا مهیلع هللا تاولص كل -ها-ظع ءادنا هاو نس هبت رم دحاونبعو
 مکنوچ یدروااق یی«یب و یدرواوالطا یتیادهوداشرا ید كمارک ءالواو

 هنس رارردب رتوا ندقلتف هتسوی هنتفرعمو هن رف كنبقلاخ قلخ ماظع هاینا

 نسب رم ناكي و یدیسساوا وهوهرکا راررد هدنمکحنئرب مکنوچ راررد-شلوا
 مهیلعان اهکلب یدرواوالصاح لیص یسلک كمالسلا مهلعاینا یدیساوت

 نالوا نافصواعسا عیج عماجو هاب رالابر نده ورجو هقرفتم باب را قاخ مالسلا

 هذهلق ) مال-سلا هيلع ابن قح ىف ىلاعت هللا لاق اک ردنوحا داشراو توعد ههللا
 ( نيكرشملا نمانااموهللا ناو ىنعبتا نموانا ةرمصب ىلع هلا ىلا وعدا ليس
 مت سم طارمص هک دیحو قب رطوش هک نب رودس هقرفت» باب را دانید نل

 ههللا نال وا تافصعبجج a مرلدا توءد یال ردلوب مب دنرابع ندنآ

rerتوعد هو و ید مرائرا و ناب وا کب و 41-هغالو لهح ءال  
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 ردنا هقرس یردو كابا از هرح دروم هدب رع ل ثم وب الثم رارید ه هیات

 لوا هک هوس ی هسوک دازآ ورحرب كسروص القز اتا رع یت رد هیلصا لاح
 لوا هک هلرق عمط هنسدفن تیاغب كئشرب هس رولیق ای عمطو دیلوایربسا ویسهدن كنه
 ترضح مکتت رایدلبا لث ۰ بر ٠ دنلح كعد هیلوا ریغ>و ید هلاذ دحق یس

 « لدم دش نا ی هرطاب نزاف 46 یونثم ¥ ززا همص هللا سد-ق انالوم

 انزهپ هر یس رادرویپ تراشا هانعموب وید (لقتم دش ندب هردلا یقرسساف
 یدلوا لثم یروا I یدازاو رم و یدادرپ عاحر Fa كعد هللا
 یاذعم نوجا كعد هلا معط هن-العا تباغب تثشرپ نس ردبا عمط هردلا قرساف
 ردلال> ی ی رمطعو مارح یدروم کال و رولوا كعد یدلوا لعتنم ندنسلصا

 توپ مالک نب کعلاب و هد شل هها رح یلالح ار ززذا الفعو ًامرش هاو

 دع مالا هن اع لاقاک رد شالوا مقاو قوح هدهالا ۰اباوا مالک و هده اب

 هیسالا ني رط ىلع مڪ جا هل نایملانه ن | مهالا نر ور م الک ناسا

 مهفاف روظحمارح هب هبشلاو بودنم حابه شاف رح“ نایلاضءب نایا غیا

 ۳ هجاوح یوس هدش + یون ٍ باوصلاب معا لاو ین! اذه

 قشاع لوا یدنک هثناج یمیدنف هد (( راتدناموا لک یو ضد لکیو

 د یدلاقراخاکا یدتک هندناج لک یس هح ار كلکیدلاق نورحوراز ندنقارذ

 شب وخ بولطهزارو دءدناع وا 4 یون ۶ رولوا كعد یدلاق هلراخلوا

 شلاق دجورود ندنبولطم یدنک هسوک لوا (شیریاپ لطا ر عیاضیس *
 كندس و. نالوا تروم نشا یە! حورح یغانآلطاب جزو عر ماض ی هس

 سسارو ددرک یهاس * اس درک هک یدایص وعمه 4 یونثم $¢ ردود اثم

 رواوا هبامرسرب ناکا هباسهنوط هیاسعرب لوا هک ی کدایصرب لوش ال ( بام
 (تخردخاشرب هتشک نارمح غرم # تس“ د رع هنفرک یغ ممادباس 46 یوم ٭
 شاوا نارعح غرم هدزوا یغادوب كج اغا شوط مکح یتسهیاس كغ رر هلی اد رم
 تا لطابتدا # ی ی < یوم ¥ هکو دهل و

 هتشارواوا داش هرزو* یسه ییعد روک هن رزوا كچ ؟ بجعهدموب ( بیشه دس وب

 ءاعهادا رح ندغ هو هن وکر وص دارم ندهباتس بیسشء روجاکس هت ثا لطاباکس

 دیصیلآو هسابف دص یتروصر, ند هیئوکر وصتروص قشامرپ نیقرولوا هیهلا ||
 هیاساکا تروص هکیلاب رتفصو یهلا مسا لوا هساواداشود مدروتک هلاو مدابا

 هن ها وت هکر دنوجما ها لوا هللاح ناسلردسثلوا عقاو یب ؟تفیع> هروصلواو

 وحی یهژوبلطو یتسررب لطاب یهژرولیف هدنخ هرزواهنرولواداش هرزوا

 اف ولرو 3 یوم % رد.عتو تجز ا.صعنامه یسهجتكنوپ هک بدس

 2 هم جسے دةم ۵ < تس



 ی

 نالوا عفاو هدلحگ و هد دیفوص 1a الطصا نکا ارج الا 3گ بار اه لک-لاو هرغ :

 اأ تایعت نالوا هيهلا ءاعسا رهاط دا مع ندو ر> هگلب ردلک د وبدا ره نداکووزج

 ىلاعت قعلل مسا لكلا ت اش رعتلا بحاص لاق اک ردتیهولا ةت رم دا رم ندنک زا

e eTتو بوی سس سس صور بج بمب سوم جو سس و سر سی  
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 || ءاعهالاب وتاذلاب دحاولاساذاو تافصلاو ءاعالل ةعماجلا دیه الا:رمضا رابتعاب

 سو E یشاع یوزج ۳ هود 9: تان و

 هایم ۳ قسم! كلوزرج خب یوزجرب ند هدوجوم ت تین وج ا
 ندناسناو تانابنو دامج یفوشعم كنا روفلا ىل هلوا شام كره ظهر ند هيهلا

 لوا ردیک هنفرط یلک ی دنک هجتساوخ هل صا یلا مجرب *یثلک هسبا هنره
 | فرو یدلوا یواغهو هر یب-هب یواک شب ر كااوق لربغ یورج قشاع
 ۱ هدطاع واو هد ام كنه دن هلا واک شد ر هد هح صعب یدلیف علاض هرم هدوهب

 لود كرغو نو رو هرم یوزح ىدا لوا ی“ د رزوا ر دمت وب 3 دشلوا عقاو

 | لکب ثیثد قد رغاا بواوا هڏ رغ هنسا رد سوهواوه الث رواوا كعد یداک

 وا ی دروا هوا نالوا ( تويک علا تابک ) ي لا هاو ششح

 1 (واراکاب دنک دوخ ةجاوخ راک »وارا د نکات کاح تن 4 یوم ¥

 كنسدتفاو دنکاب هیلبا رای هقشاملواات رداکد فب رش مکاح فیعض قوا لوا

 ال ی راکنراب دشک راب رکالد# عرمصع هوا لودش«هیراک كنا د وخ او هد ن راک

 | تدزاذا) شلیف لثم م ید برع لوق هداسنء» و و شعد بوخ رلخ د * یراب

 هدتفو یرلکدشیا ناب و رب ره" رمو( ةر دلا قرساق تق رم« اذاو ةر اب نزاف

 بویم هدیک هتنئاچ هیج ولو قینحو بوم ه دیار نسح رلناو یوم صد

 | بودا زاکنا هرلنا اا عب ندنیعءاس هدنراک دلبا ءافتت اهلا انعم ظفالا ته

 دالواردلثمرب وب رکا رواک زال ذا هتفرسو هانز هجو نه ن دزوسوب هکر ابکد

 هرس هللا س دق ائالو نرمش> سا هس روند ردرل شک هد هلل وب یول برع

 ۱ هدعضوموب و هدانا دا ربا هدداشرا لع هکر دنا باچا هن یھب لثم هل و ز ر زعاا

 ردن هدتعا لثء ال وا هک ردوب یناش ںاوج هرلنوب ه دل وب هيلپ وس توروتک نا

 لکشم تح هککر ک كسب ردن یدروهو ییرمعع كناو رربد هایت هک الم ما

 سا ر دریک هیبشو هبش بش لو لث هو لەر د هبباتعم رظن 6 طبس ها خم ها وا لد

 هکیدنلوا له هود نالوا روهشهو ررادو راس ساتلا نم لوش ندب ول یانعهوب

 لوف لوا ادعا هک رد هيل صا تااح لوش دروم هل وا هند هد روم ی رمعم كلا

 ۳ ا ایا هدنالوف لوا هکر ربد هعصوء لوش برجهو ید لوا دراو هدام لوا

 دو ۶ تن اهر هیس کا ترماع»و 4 هیلصا | 6ً رو٥ س) هلوا لث برمض

 سد



 رد RIP ۰ تشهبزا ار" ی دآ دنا ار ن نور رنا ۳1 یوذثء 7
 یب نان یدروسس E RES رلترمض> مالا هیاع مدآ نان ( تش رم

 رک رد رداو یاس ق ق ید یا طلو ریما هر موق نالوا بو: هنشهب

 سااو برق بیس هلن هب E ر و دع ودر ط باش هلتتسا 4 من یاشر

 نرد م درک ضرغیب * کال. نوچمه نانزو بازا م مسر متر ه یو ل ها
 تای وا دعب نء مدانروف ندانو ی یک هتشرف م دک هارو ) یاد نوحرد

 شدرکب دود ضرغ یب 46 یون ۶ مرابا رو دزممضرغ ېک تالفهرزوا
 هدنکر ح و شدرک زاوا سمسضرغ.دناهجنامشأع ناجریشو حمجرمع ( ناهج رد

 ینارودو شدرک و یناخو مسح رغغاع یی یمغ ندنناحو ن دنتسج كرلةثام

 یوتدا یدک رحو ش در ؟ ۰تا رغ ندرلهشام اما ردنا ےن ضرغ ٤

 ردلکد للاخ ن دضرفر هتنبلا یورخاا و

 هک تس راوبد قشاع لاسدهرباد قشاع کنان تا #۷

 درکند اتهجو دنهجو د شاب هدز باستفآ باتور

 صرفزا تسول راوبدزا قور ات نآ هک دنک مهفات
 زاو درب لد مرجال مرا هج ناب ھا ا ا

 ۳۹ .دنام مور وا هتسوم باتوا اتفآ ورب نو داهن

 قادلخاع هراوبد نالوا بلاطو قشام هباسد هک رد هدا كلا فب رم خرسوب

 دهجو یداردلی یورو یروت كاا هرزوا راود لوا هکر دک هو نالوا
 قثور یوتر و یرون كياتفآ ه رژوا ر اود لوا هک هدا عات یداسابا یو

 لوا ردندتشاذو ند ص رد كباشقآ نالوا هدسدار تالف هکلب لکد ندراود
 لصتم هءانفآ یورپ كياتفآ هکنوح ید وق لکوسک هرزوا راولد مرجال نداپس

 مور یدنا هسوک نالوا راو د قشاع لوا یدسلیف راک ندراوبدو یدلوا

 راک وب مه یدنلوا لباح عد لمحو (نوهتشیام نیب و: مهن لبحو ) یدلاق
 هدام كس ی راک دابا اهتشا ید ( نوهنشام نیب و ) هنرلشام كبعف او

 كنا ء هروس تیآوب ردب رلترعو تعارو ی رلتذاو ظحم نالوا هدانسند نم

 دش هکنا لک زا دام وزج قاشع ین لک ناقشاع یوم %. ررر 1
 تسورحق ۱شعنا هرداکد قاشع ا ا وزحوا لاعتمیادخ ناقشاف E اتص

 دورحو یا هد تواوا ر دعم ادن قرح هک ردزاح جد نههو رولوا ه دنرب دقت

 قاسم و رج هک هسک لوش یدلاق مورگندنک هکلی لک ناششاع نایلوا قاشع

 ده ر کر دلو لکو راک یعندب ریضوندن" یر هک رریداکا هدالصا ورجیدلوا

 نعو هنع "یشلا بکر تام یا تاغ رعنلا بح اص لاق اک هلوا بکس ندراّوزج



 یاد کمال لاا مدآ تز > ر ا لا ) 0 مد رص هشوخ شدوحو ا #

 حورخندشنج رکا هلا هط ماو یکیدلبا برفت همد نک "هرهشو شاوا هشوخ كهدنک
 بدع یکم قلاص ەل دوجو كناسنا ەد شالوا یس هشوخ كةلخىدوجو كناات شاف
 a اژاب زا € یوئنم ل ردشلک هروهظ ندندوجو كنالاسداو دالواردق و قح شاما

 دمعل ناغوطرخآ لاش (رفو لابفاو . دا هش دعاس * روخ رهب زا ماد یوس

 دب ینوقو تل. تلودو یتدعاسس كهاش رولک هناح ینازوط یرتوا ندادفو

 ابا( رد رد فطاابو غ عم دیعار .*زمهبسک ی بتجم دش لفط ¥ یوم

 0 ینطا.كس رد, یروا ن دکل هو لع بسک یدنک دتکم لفط رخآ

 * دش یردص یکی نآ بتکمز سو 46 یون ٭ هرزوا ی دما غم
 د رکصذدک دایا نه بسک لفطرب لوا ندبتکم سپ ( هدش یردب و هداد هاکهام
 قابآ هناعم هدا بص نیح شاتف ردصت هئب رزوا كت هلجو شلوا بوس هردص

 هدمآ 46 یوشم ۶ شاوا لسماک ردب رب « دلع تالف لیص حلا دعب شمرپ و
 ساع رخآ لاش ( نرد رینساو دا عقرهب * نیک رهب زا برح سا٥
 هلع د جا ترمضح شاک هل اوو برح یروا ن دما لاو نیک ی راترمطح
 نامز یسمب یروا ندهدانعو رمتس كد لطاب و نوح ا ییفرو ع كمالسلا

 مالسلا هيلع لوسر ترمضح نوعا كءا تنوامم هند یدنک نالواهدایلهاج

 یداک ةمالعا بولوا رتسا هد رخ لوا تبفاع بواوا رماح کا هب راح هلا

 نادنز رفووا تفالخ رد ٭ ورو تشپ تما ف اتار نید تشک 4 یوم

 ساع ترضح ه دنتفالخ ی دلوا نیعمو ربهظ هئي ند نیک د هتمایف ( وا

 هرغبواوا مطنء ند'دالوا كنا یروص تفالخ یدالوا كناو ه-:ع ههایطر

 نرد بولوا یرهظم هن ونعم تفالخ رلتلوا ندنل كنا هرکصن دک د ایا لاسفتنا

 دارم ندهد دهتم "لما هلج وب و رداکد بے راهساوا نیو ره ظ كد هثمایق هم

 كماسشم نالوا ق> هفیلخ هززوا دا عرب یناس-فنو یویئد هسوگر ب هکر دلوا

 بوز وک زوب تلاح رخآ ر اکا ند > هاکرد ه دکدلک اکا رولوا هجوتم ئاب
 نردنم 4 ىوش ل رواوا ترا بع ندنسلبا تعرع ةئبئاج ىلصا دوصةم

 هسشسنر هیوبقوب نا مدمآ طب نو رسا رج با
 1 یو ¥ غدلوا ردق یاع ردص م دلک هریلهد نوح م ی بلظ

 نداد . رب ناغمرا ( نانچ ردصات درب مات یوب * نانرهب هفکب م دروآ 1

 یدسیفا نان ین عد ی دنا هردص كنانج یب یسهحار نا مدرونک بآ یروا

 یدحاواد برس هکمرونک هنندابس راد نالوا یک تاجا كی قل ا 5

۱ 

 ّس



 هل ست 4
 ن ( مدمآ دیعار * مدعآ نایاب ۳2 رم 4 ىوش #
 فطایوب € یونس # مد دزوا یدیما و صاكناطاسمدلک ندناباب مب رغ
 یسهعار یاس>او ی ) HEE ریاهرذ اا ا وا

 داک رادد تتسم مرا هبار وب موج مدلکیرتوا ندراشد دهیاروبات

 * دب ودابنان یوسسیمنه نانرهب ٭ ی ولم # مدلیف تفارف ندرا--دو
 | یدابهتناج یععا صر E (دیدیاراناذ نسحنوح ناجداد

 ںو دیک ندنرطاخو ناجوناننسم؛ یدرب وناج یدروک یینسحكنابنانهکنوچ
 دشوا ةجرذ# SD هبجرف ره) 4 یوشم ¥ یدلوا قشام اکا |

 یارعارب لوش ر لاش ( دیشچ فسوب خرزا ناویح بآ * دیشک هچزا بآ ۱

 ھا مکنوج یدیاوص ندوبف یخد یدصفو یدک> بآ ندسهاح هک ی ی ۱

 ۱ ( مدماراذد ت تاسف مترو ۰ 7 دات یوم 1

۱ 
۱ 

 كناضاب یدنک هناسنلک هسوک رب یرتوا ندجر فتو ریس رخا لاش ( ناسیغاب لاج

 ۱ هک ېا رعاوعح 4 یوم ¥ یدسلوا یربسو هجرف هحرف كنا اجو نس>ح

 نکرکحوص ندسویف ناعنک هک ردرمسعزن كلام دارم ند۔-ےارعا یدتاسط |

 لاق ) دک دکج هرمشط بویلبا قلمت هلولد كنا مالسسلا هيلع فسو ترضح

 تیآوب یدلوب تایحو قود یک شما تایحبآ بولد ) مالغ اذه یرشبا

 ناهلس >خاوو ندرگ ندرک یرادلد هددلح ىج درد بسام ګو یرمسهت كەم < رک

 EEK یسوم تفر % یوم ۹ رد روک ذم هدانا مالا هيلع

 هلع یسوم ٽرڪ حر ۹ لا ( تسرب شن زا !OE * تسدب

 یدسلتروفندنماط شنآ وا هکید روک شنآرب هلاوا هرونک شن آ هکیدتک مالسلا
 | تسم م دک دلیا عاسا یتباطخ هللا انا یتا بوروک یهلا * لص ,دناکشرات ینعد

 | کا هدنیظع نآرق ندشلاح كنا یرلترمضح یلاعت ق> میکت یدلوا قرغتسو
 | یأرذا یسوم ثیدح كلا لو ) هط :رو-یف لاقاک یدلیفهاکح هدنعضاوم

 دهراتیسعتسج ٭ یونم ۴# هآ (ارانتسن آیا اوئکما هلهال لاسةف اران
 هیلاک یسع ترض> رخآ لاش ( ن ا۳آ مرا نقتسج نآدرب * ناسنززا

 مکت ی دلا هعدار الف ینآ دار” لوا هلاروق ندرلتعدات یدارعع مال-)ا

 هللا هسعفر لب انیش هولتفامو ) بب رق هش رخآ كمشا هداسن "هروس یلاعت قح

 ینآ مالسلاهیلع لییاربج ترضح « دکدرک هوار بوو ندا رایدوهب هکیدروب

 هد :Rh هتشوخ مدآ 1 ¢ یوم 2 ی e هعبار ا هدا هلا

132 

 تابح بآندنز وب كمالسلا هيلع فسو ترمضح یدلبا حارخا یواد لاسرالا

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 



$ 0C ۲ 
 ےب ا و gg س

 كنا رابیقن سد (دندز شدبحر فطا تالک یب# دندهآ زابوا ش هان نابیقن سو
 هللا قارس نالوا جونم ه ىهلا هاک رد مت * رابدلبا لافتا یت - هد زار رک من کا
 کا یسایقن لععح هاکرد دانا 1 أ رظن هكا ET سد هب ره

 هک یوم # رلیدروا ۵ الک فطاقوچ هننابب رکو هاج كنارلردبا لاعتسا
RTكب نا شناراک * نا دش ناش مهذرا  (LEUد  C3 aنصف ام  

 ا

 اطع لوا ندااو ید داور اک كرنا یداوا یعولعءو مهذ كرانا قجاح كندار ۶۱3
 ۶ 5 وح ۵ ناش ڑا * برملا جواب داتقک ودب س د ۱« یواش ۳ ید نا

 * دیھد ئھ>وا یرهرک مهجو تەك 4 یوم 9 رس همت نت جزو نداو | ناندنق نی شو یب ورنآ عب هجو کب رعیا رابد دکارایقن لوا سپ بت |

 ی و

 :So کا ےن رس مهجون ید دهرلنا یار ها ( شب رهن مشب د سا نوح مهو>جوی

 ی مکنوج ردقوب مزلهجو تا هلرعو قرش ق ردوو محو هر وزو

 ۱ ناترف * یره ناشد ناتور رد هک یا ۷ یو « "رەب وق هرکی رهظ یارو 1

 رسردراو یناشن قاواوا هدزک ز ون رس هکر هک یا ( یرفهجرززوشوخ
 ردنونلا صااخرب بوس رفع یرفهجرز رڌ ویا ندنوئلا یرفهجرکتیکو شورف
 ندنوتلا یرفءج یترمسم كز ؟هرک و نافتلا نالوا هرلجاټتح نالک هتداع-«باب یی
 (اهر اند نات د دراثل یا 6اهرادید ناتراد د » تب هک یا 3 یوم ¥ ردوا
 هرلاقل هک رکا قارب لزم س (E د ردهدنسهل رەھ رار ادد هت کر ادو * هل ریش زلف یا

 نوسلواراش رزان د هز ؟ دوهشو تب ور یی 5 ؟ ږد زنم له نیک یاردلداعم

 یا (هدمآ شش رهدهیشر رد ۴# هدسشهلناروت و طا همه یا 4 یونس و

۴ 

 یروا ندناسخاو شش هن جاست هدننف هاش شاوا رلب ار طب رو هل ۲ هک ۳
 زویحوا ندهالال های معلا لعادعاصو رديهلا هاکرد یاسفندا ندرانو ش شاک

 گرلتوب و هدنناشرانب یییدح مدآ بلک هی واق ەنا غال هز نآ هک ندر هتتم گچ
 راربا ه-ساوا توف ئر ندرلنو نج ردورلیا ندنسس هبت یه را: >أو راربا یس بارم

 لنوو زردیالخاد a ua رو سیر E SOK رلذ برق و

 ۱ زردی هلن! نذاد 2 ازا ما ا ۳

 لواات (سشب نصانضشا یاههسرسرپ ٭ رظن یاهابیک نآدتزات 4 یونثم
 نقیقح هاش ەد هرزوایرمس كن راسم صاعا لرمشب زمس هرو |ینرابوک زکر رظف
 رظن لواا هک مس ةضاط شاکیرتوا ندشیاش 2 و اطعدرح ههالادابع رند

 نسهروا هرژوا یردسجو یراصح نالوا یب کس كرم یزکب رر ار
 ید درس هدیاص الخ ندنس هبت رھ نرادحو تاور روا هک دن یمیولناات :

 س
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 لوا (تسدن شرح مغو یداش نازا شب * تسءطخ لدردنا هک یداشو ]
 | یروص ای 7 لوا دوخ او ردعراو ندع لوا نکل ردنیکع هحرکا یتروص

 هه اطنالوا ناعذاوم ھی ونان شاور دٹالذک ردنا شاف ندهدنخ لواوردنادنخ

 ندیداش وم تقیف> قرولاف شعنلاک نکاو رارولوا ناداشو ان اتروص هجرکا

 "یداشو مغوپ اریزردنرخآو تفیقح یداش مغو یداش تفیفحو رلردرپسخیب |
 یرغ ندشقن هلتسا هت رخآ مغو یداش لوا ردتلاحو طخرب هدلکوک کز ۱

 هاردیآ دنازام هک ۰ * تسامرهد زا ا نيک تروص + یوم ل ردلکد ۱

 هنحرطاخو دانمزب لوب یرغوط هکاتردب روا ندزب یئروص نیک كشقن (تسار |
 دوش تروص ناژات * تسن رهب زا شن : نادم تزود هک یو و هلک

 تسرد نعم ندنروص لوا ردب روا ندنس یتروص نادنخ كشت ( تسرد نعم
 هس بدو داشرااکس یئروص نادنخ كرااذعیب نالوا یکر اوبد شعنوب یتسهد هلوا |

 ندداشومغو تقیعحو هلواتسزد ان انادو لفامیا ندنروص لواات ردنوحما

 ییاهشه 46 یونس  هسیلاق ربخ یو مهفی یک شقن تروص هلوبربسخ
 اج فو ورا« تساهماج نوح ن ا ا نورب زا * تساهبامرک نردناک
 # تسادهاروس نورد هعاجاب ةکناژ ٭* س ہل ےھ یا ارد نک نورب دماج # ساو نط

 | ردراو هدرلماجوب هک روصو شوش : لوش ((تسپ هاکآ ناز ماچ ناز ۱
 ناج یو نەم یب ەد ردبنکر دءاج لوا هدقدناوارظن نادنسهرمنط كنک هما
 ۱ ندسعراخ ناتا لاکشا نالوا روصم هدناهخ "هایرکوت تالذک زدراروص

 هدلاع حراخو نت قور ةکمادام ردلادم لاکشا یالآرب یک نک هاج ةسالوا رظذ

 ةءاج فالاسیا س نسرروک یرالکش داس>او یی هفاح نروص قا نعدیفم

 | مدنها لوالخاد هلا ماج نطا هلا ۳ یب مشب سایلو هل اعلخ یتروص

 ۱ ۱ هدهاشء تروص سابلالب تایهافو نس هلب هک ردن مداو لاع تفیحات

 | هشناج نورد هلن هماج ردنوح نا مکید د لوادر ندتروصو سابلاکسو نس هلیق
 | نەھ هر زوازب دمو ردشلوا عقاو وس نا رد هدست ضب و ردتفون لوب

 | اریزردقوب لوب هسدناج نطاب تسعد ردفوب لوب هسئاج لوا هللا هسماج هکاریز
 | درت هسغلوا مسلطم هایش نطاو سب ردساکد هاکا ند ههاح ندناج نت

 زدط زنش خ السا او |

 ه-یلخ نانا ر دو نایقن ن دما شب *%

 هک وا بده نتفریذ و ییارعا مارکا رهب زا

 لوا (دیسر نوچ هال رادردرب * دیعب نباسب زا یبارعنآ ٭ یونس # |
 | 4 یوم # یدشرا منوچ هنسوبف هفالخاراد ندناباب نالوا دیعب ییارعا ۱
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 ترم a ت رخآ تمعاو و نوچا تاج :r ابا رولوا قشاع لا ۱
 تنج بویلا سیم نیتنو تفرس کا یهلا تیاتع-سپ رلیاتبو تداپع هقلاخ
 یب ارش تقیفح بوک ندنس هب يه تبحو تدابع نالوا نوا ترخآ تمعاو
  رکلا كهج وا لب لانحق ةف رالو كرات نم افو> كند. عام ) یهلا بولا

 ی ودنکنکلو هیلوا قشاع هق>-ترضح هيلا ی هو ؟ رافلاث رولوا ندرلند

 بذاک هدنحهو رکا مسقوب هزسوک قشاع ی ودنکی خد هسایو هیلبا مهوت قشاع

 یراق درو دي ا سرد شا نآراا بذ نا تتق>یزاج سیا بارمو ۱

 ماسهفاز مسرت یم كيل * ننه« نیاناببدهاوم*حرمش € یونتم رولو ا روک عمق وب
 كمزوسوب هکمرق روق ندرامهف فرضو هنهک امارت سا ح رمش یتا كءزوسوب (ن
 ډه یوم ال هيما هل الطیوشود د هراکفاو تالابخ تهم یب بویغا مهفین رس

 كنەسيك نالوارظن هتوک ( ر رکف رددرآردد لایخ دص * رظن هنوک هنهک یاهمهف |

 تالایخوسواسو یی ودنک ورروتک دب لاخزوب هجت هرارکف یرامهفهدوهب و هنهک ۱

 ۱ اما یخ ام 1 هم تموم یوتثم $ دروتب هدنرایداو هد هدساو ۱

 رداقو بلاغ سکره هعانسا تسزدو تسار ارز (تسین ربجما یکغرم ره ۶ رب ره ها

 بسام هندادعتسا كشوقره هکلب رداکد رجلا یس همش J رھ وف ره ردلکد

 لاخر ٭ هدو هدر یقرم هصاخ 4 یون. دداا کک
 نسهدید لاسیخرپرپ شوق شمرو ج شاوارب صوصالا ىلع ( ددی یا |
 هد ره غر هکر ادسوک نالوا هدنتروص حشو شب ورد لوش ین هلوایعارب ۱

 یقرصبرصب بولوارپ هلا هدندن-داتراکفاو هدساف تالایخو هلوایک هدیسوب و |

 یتدیناالصاو رازلو هرهب ج ند: تحمل وال هوك هنوکوب ینتهدیدانو روک |
 هحارو و دنهكر :ر * اخ هح هحواب رد هجار یهام شه ¥ یوتتم 7 د ۶# رزلیف مهذ ۱

 نوباص هنکنر كن دنههن كاخو هنابردهنرب وصا و شن كنيهام (لاز هحو نواص نوباص ۳

 تروص نیس ردربارب كاخوا رد هرامهفی نالوا یکی هام شقن ییمیهت كازوەن |

 | ددرارب نوباص هل وب هرق هراولزوب هرق نالوا ېک برعو دنهو ردب واسم یتعمو |
 | كسب وب هلداسفاو لالضالاز دوخاب و كسوب یرلنارکا هیداشرا نواص عد ۱

 46 یوم ۶# ردلکد حالصا لباق ردیوخ دبوورهیس هدنلصا هکردریهرلنا |
 ردلاث تد وب ىس هات مغزا درادنوا * قرورب یراکن نیک رکا شهن ۱

 شقت ه رزوا قرو الام نوحمارامهف ی نالوا هددییاعاو bf ع رم

 1 یول ۷# زغوط قبس ندیداشو معشق : لوا نسسهدا ش دن نيک غ رکا

 مغن و * ناشن یب نازواو ناد نخ شاروم * نازا خرافواو نخ شتروص
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 ۱ افر تبع یاوه ںولوا تہ طاہھو نم ابو ندیلاعت یادخر توقوتول

 | دوجو قسشامو قح بلاط یژاک | كرا شیو رد هنوکوب "رچوا بدی ازاورپ هذنعانق
 | تنقح ق غا یونشعا* ررول وا كلامو لکشنم هنلکشرانا و كلاس هک اسم قاط“

 ۱ ردیقش ام كفح ترضح نکیلو ( لاجونسح قشم شنابتسین * لاوترهبوآ
 ا یونتم رداکد قشاعیهلا لاجو نس> یناج كنانوجما هنا سهن هیطعولاوندرحم |

 دمادولومو تسفولمهو *تافصواعسا مهود وب تاذ*تاذ نشعوادنکیمم هورک ۱

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
 زادوب ک «نتشبوخ م مهو وری وا قشم 4 تسدلو لواتس دی ازنقح * تسا ۱

 قشع سراب ھوت ی احح س تاذنشاعیب و دنک نان شب وردلوارکا (ننلاوذناقشاع |
 توقوش هدناساا مهو قاکا شاکادوخا و كابا كار د ایرج یتافصو اعسا.هلواتاذ ۱

 | تع ردکلیا اردا یتاب زج نالوا هفلعتم هناسوسح یاش كلا هک رد هیناعمج |
 | هدابز هدنالوتهم صوضاتا یلسع رلبا طاغ ءدسنک اردا ثکا یکر کب توادعورع |
 ۱ هللا سدق انالوسم ترضح سد رلبا معزوبد تاذقشاع ین ودنک هش و رابا طلغ ۱

 | نظ تیدحا تاذ قشاع یب ودنک تروص شب ورد رکا هکر رروسیب زب نعلاهرمس
 ۱ طاغو نیب ڑک هو هلک ارداو یهو كنافصو اعهارلوا «یهلا تاذ شع هسرلبا ۱

 ۱ هند وجو كل هشاع یهلا تبع طارفا هک رار د اکا تاذ قشع ردنوقر نیبآ ۱

 | فا یلدوجو عج یر :ندنرهاظ لکشكنا هک ه لب رثأاتو تبارمس هلهجورپ ۱
 ع ۵ يه س هیعوق هنر یرغ ندقوشعم هدندوجو هلجو هدن رظد كلا بودا |

 معزادخ قشاع ىبو دنک هیناسفللا ظوظحو هب شیلا عم هسوک نالف هدهناسفن

 كة> ترضح هلحهوتو روصتو غایب ادخ هلمهوو لسع رلباهدنام هن كلبا |

 دولومق> بانجو ردسشاک دولومو ردقولخت لفعو مهو ار زرقلوب یبحو یب رق | ۱
 ۱ لهدا مهوو لفع نالوا قول مکی نره سپ رد (دلوب لو دلی ل) ردشملوا

 أ ردیقلاخ كئاروصت نالوا لردءو لوقعم لوا هفاو ردقولخ لوا ةسايا لارداو ۱

 | اغ ەھانا لعاف كنهد روصت و تالهعق لقعتاسلک هنع هللا یر لع لاقاک

 | هلمهوو لعغفعاکاو هسابا روصت هلاشلج قحتاذ هدنلمع یدنک هسوکر رپ الثم ۱

 | قشاع همهووروصت سپ هسیک لوا ردیقشاع كن روصت یدنک هسایا تبحم
 راکنژو رانایق یتاف یترلیدنک ننلاوذ ناقشاع رولوا نخ نالاوذ ناقشاع نالوا ۱

 ٠ || قدام راهو نآقئام € ىوش ردراساوا ناص ندروصتو مهو |
 | لوا هلواقداص رکا شام كمهو لوا (دوش شک تعیمحو ازا نآ * دو |

 هاج تقيقح كزاعو ردشلشد (ةعيقلا ةرطنف زاعلا ) هكر كج هتعبهح ینازاحم |

 قشاع هلاج بمب هسوک ر اوا دواو مولعم هد هثالث هوجدوب یساوا بذاج ] 2
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 ).صیادک نالوا هللا یا رهن د هل چوب نکا ر دیس هنآ كنہدوج كنا مهن ادادعتسا ۱

 هلحویناف ندرابدن؟ هکر رعد لواو رارر دیس هلی ا كام ودوج كم> رب اصرعفو

 ندرابدنک یدنکرانو رد هلاوهف رقفلا اذا ار زرارر دّقلط دوجرانا ردرا ب اق
 ماو )ردح مركا حم ههالادا عو قاطهدوچرلنوب ۲ ردرلیقاب هل -2> ویناف

 | یربسغ ندیکباو شبوردو ریقف لواو ردهدبنغ>رلنوب ( نوفزر, مهڊ و نورطع
 | وب واردهد می و هدرمسفاو رد هد موا هبلوا ههاف ینافرتفو هل ی ارقف یی -هبهلوا |

 | ندا و ردردعلخدوج دسارلنوب ردهدرپ شقت هدنسوبق قاخلکد هدئس ومفقح

 راررو جم سصل م Sai رداکد رلنوب ایلوالا دئع دارم

 ادخ هن بد و اد ت م ا قرف

 ډه تسواربغ هنشنوادخزا تسش» و رد هکنانایەو ۱

 | شی و ردهبایخ هکردهدننا كبنلبا قرف یتنایم كنسهآ لوا فب یش خرسوب |
 | لواوردقا:شمو باک او جانحو رقتعم هیلاعت یادخ هیر دیس هنشت كنادخو |
 | هب رغ ندناو رد شد و ردندادخ هکر دهدننایب كسی قرف كننایم كنه

 كةج نرضج هکلب لکد تالامهتشر ندنناچ لات یادخ قع رده |

 | ردبلاطو هنشن هشناج ینواو ردب راموربعف ندننبو برقو ندنتفرعءو ندنتعاط |

 ۱ وتار كسشقن * ناج لها يوا تیر و رد شن ¥ یوم ۷# رولواكعد |
 ردیشتنشل ورد هبا نالواهنشت همش شب و ردندادخ لوا ( ناونهساز ادنیم

 ربدءبوب ردشلوامفاو ناب لها هن رپ ناچلها هد هنس ضب وردلکد ناج لها ۱

 | ناوخو دعجتمعت نعپ رداک د قبال هنان ردولکش شا و رد هسی لوا نەم هرزوا

 قبال ناوخنسا هبلک شةناربز هغنآ ناوهسا هنشتن كياک نسردلکد قسم + یهلا |
 قال د نانهنافر ع یب و زاعا یینالوا شی وردتروص كاذک رداکد
 هن کد ېه شقت شب * قح >رعف یوا دراد ها رقف + یوم ¥ رداکڊ 1

 كشهننالوا هد یعرغوط یرفف ق>رتوط ی رف هسجهل شا و ردلوا (قاب ۱

 | جایتحا ضرع هه>ترضحو نالوا ینافرعو ناعا ئ 1 هموق قبط نسهنکوا ۲

 | ی ردو كنمەئلوا كسوف تمعن هند کوا كن ارکا ردیک هد ره شون هبسعک نیلا

 | ٭ یونی ۴# نزلوا قبال قهوق تمعن هنک وا كنا سب ناتقرکش هنمعنم كناو نب |

 قیلدتمهان ( نامراب ردزا كسبل یبسهام لکش * نانشپ ورد دوب یاخیهام |
 قلاب هدیداو صعب و هد هن رب مک رووان بوبسنع هک اخ لث اف شد و ردنالوا |

 ۱ ردهدیهام لکش ه-چرکا ناوبوا روش لاج ی هاراکا هک رواوا ناویجرب ٩ دناکش ۱

 ۱ ع روس س هنواتسفاخ و عم + یوم # ردیج دیاترفنو یار روا ندای رُذنکیل ۱
 ۱ ته را م لالا ین شد و ردوا جزا شرت وا تول * ۷# اده ۱
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 و
 .a نوهنک كلا هک مربا هتممز

 | شاع مھم رک مر € رک قشاع تسعرک ق شاه ادک هکنانچ هکنآناس رد ¥

 شی رب-صارع رکو دیآوا ردر مب رک دوب شیپ رب ص ارادک رک تسادک

 د تسوا ناض#ن را ریو تسادک لاکا دکربصاما دارد ایک دوب

 | كع : رک ردیةاع كم رکادک هک نیلحا کرد هدشناسب كلا فب صح رمو

 ا مد ۲ هوا هداب ز ریرص كنا دكر کار ديف شا كنادکهیرک ك٤ ر رد شاع جد

 كع رکو ردلویتماکا ربصارب ز رد: اک كنا دک یربص كنادگامارواک هث وہ5 كنا

 TO کو ِ اخه طب هد ی ۱

 وعمخ و فا E وج ید < يوم 3 ak هراادک یک ب

 یک رلب وخ لوثر سا یرلفیعطو یراادک ا“ ودوج زر ۱

 د یون 9۶ رلهروک هد هنآ لوا یترلاج یدنکات رتسا هی آ ن نشورو فاصک
 یزو كرلب وخ ( دوشادب ادکزا ناسحا يور * دو بشاب ز هناز ناب وج يور

 رظنم رظنم تأ رع ار زرواوا هراکشآ نډادک یزو كناس>>ا تالذدآ رواواابب ز ندهنآ ۱

 س سپ یونیم $ ردناس>او دوجرظنء م ید :ادکی کی نيدلوا ناب وخ نس بب

 یدروب ندب سوا سا (ادکرب د ېا نزد "اب « یععطلاو رد نج دومر» نی زا

 ییادک ین ھا ههروا كنا هرژوا ادک بت یا دی هضلاو* هروس یرابرمّهج یان ق

 لئاسسلارهتالیا (رهنت الفلئاساا اهاو ) ات هنبالاب اک هجروس نینروج> |
 اذا مالپسلا هیلع لاق لاق بام سان ع ثبدطا ینو یاس لاتا اذا هدرتالو

 4 یوم اور ةرث شب ولو قلا بجو دق هیفک طماب سرف یل عل ئاس الانا |
 دوح ادک هکنوچ ( ناب زەي ى ورد وپ مد # اپ ھ۵ تسدوجٌهبسآ اہک نوج

 هک یون # رولوا نا ز هنزوب کن هني سفن لوا هاکا ردیبص هنآ نامو
 ع ۸ آنانادک سد هد اوا ادک دشت ! رکیدنی و ٭ دبد درآ ادک شوج یکینآ

 ?i gE E يا و و وا

 ید هنن رب ا رنا رم دفا ضف لرد دوج هث رب ۳۳ نر ی

 ۱ يالارب الوا هک رداوا سدقادوج رار دا هيم یخدسدع» ضیفررید سدقهدوچ

 ۱ ر روش هچابنحاو راذتفا هب يه یراناو ر رون ڪڪ هدوچو یجاو رتو جاج
 ۱ ےھتادادعتسسا بس هرادلوا جاتو رو٥ لوا سدقمد وج جایتجالآ صضرعدوب

 ۱ (ءار تر قل اهلاو ) هچرکا نیب رولیف نابیسحاو ماعفاو رانا شک یلدا ز

 | بس ورد هللا یلارتفم ناک و نوک لب ناسا , ادب كس هع رک تیا

 %3 ادا 7 ۳
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 ۲ ۳ دن دادن یوساا ىلع هالخ عیج یئایطءو ناضویف هکلب یدشملوا |
 هم ۰ رادادهتسا هق الخ عج هکر دو یاش كتيهلاءاک رد مکت رولواكعد یدشمش رب ۱ ۱

 نالوا لماک رهظم e لوا سر داماو ماع E ضيف كنا بسانم
 ی نالوا قنفرح یو یرورسدولوا هب وب ییاش كنهاک رد جد كن هنیخ |

 4 وایدا یکن ارا و باتفآ هکر دراثمرب و هلو ییانعم بودا ىننىنلبقام هیس هک

 كت . رورو یدبا م منا رپ و تباه يب یک تاجى “دژ د یدیا یکتنجهکلب لک د |

 ید ندتبسانم ناو رک لخد هرزوا یعم درب و كنوپ ردانم یدندریو |

 لهاهکلب ردلک د لماسشور,اع اعلا عاونا هلاع عج ید کر ,د عاما رلوایلاخ

 لب هتعقوم ین ەد هم ل ضعب هک دسرولک م زالو هسرولوا لاوس رکا ردصوص# هننح

 یدقتوب هکر دلوا باوچرولوادب وم ییاطم یکیدریو رانو ر هه وب ردشلواعقاو |
 دیشروخیروا ندایزو نم "وعو ندتشزو ندرک كرک قلوا هلب ویا هرزوا ۱
 را كوا ابن زونهاوم یکت ثچ هکلب یدبامامهب لج یساطعونا-->ا یک ر طءو |

 یاطعو هعاعیاطع كن راترمضح یل اھت یح مکتن یدناصاخیساطعنوح | ۱

 نالوا قلم هللا هللا قالا س ردراو یسهصاخ تجروهماع تجرویمهصاخ
 ی تشزوربک هک نارواوا فصنم هلصاخیاطع و ماعیاطع خد ید وجو تاک همِلخ

 ل ردوا سما شش ع ! واطع یخدتدرلنآ ندنهج یتددلوا هللادابع ر دیس هلو

 _هبدماع هکر ۶ هم واطص هلوکر هرلنا هصاخردیسس هلوعءاس زو نمو م هکر اتازلیا

 ردیوف دید 4 یوثم ل لوالانم لوالاوهو رولوا كد لوا یک یغیدلبف
 هدهفیلخ رظن هکیدروک یوقرب یبارعا ( هتساضرب رظتتم رگیدموق « هتسارآ رظن
 دارم ندهفاطیکلوا ش شروط هرزوا غانارطتتم هئامرف ید موقر شلوا ن نم ۱

| 

 داهزوداع نالوا رظتنم هعح صاد اره ندهقناط یغناثویهلا هاکردناب رق رقم

 * رومات نایلسزا هماعوصاخ 4< یوم ¥ ردرلهسیک نالوا هدتمدخ هدنماتع

 ینه نکد هروم ندناسولس ماوعو صاوخ . (روص نزا ناسهج ناهج نوچ هتشک هدنز
 و یربد ندروص عننا هج هعئراو هاندا ندالعاو هءهیصو نده رس

 یدشلوتایح هلوکرب باسات هن رادادعتسا یرب رهو یدشاوا یریدیبک ۱

 ۱ لها ( هتفا د٥ رحم ین لهآ * هتفا رهاوج ردتروص لها 4 یوم #|

 طول هدنوب هتفا یدثلوا قرفتسدهو طولا مد شلروا هدرهاوح تروص ۱

 ۱ :هقح ترمضحییعب شلو یترحم ینعمییععلها ردهراعتسا هتسانءهم ساوا قرفتسمو | ۱

 ۱ دستمهابهکناو # هدش تمهان هح تمه ی هکنآ یوش % یدشلوالصاو | ۱

 ۱ | كەتك لواشلوا هلتمه بچه یدناستمه ۲ لوا ( هدش تععتاب

 | شاک هلتمه هک هسک لواو قمرا هسوک هنروغكنا هکشلوا هلتمهن ب هترذ هلتمه

 | میظعرب وشلوا لصاو هتمه برب شاک ههاکردلوا سام هک سیکل وا ی ها

E 



 اب ۰۲۲ ${

 زاسیتنز (زاغنرد هدرک درو سبر »زازا «درکزاپالصمنز € یوشم # |
 براب یب شابا درو هدزامن یکعد بس بر چا نسدامج» ندتهج عرضنو

 | یدیشلیادرو یکعد لیق لاس ند ونمو یروص تاغایپآ نالوا هرجا ءزوکوب نس |

 | (ناسرابرد نادب رهوک نابراب * ناسخزا ارام پاراد هکنمک 4 یوم ل |
 | هاب رد لوا یرهوک لوا یبراب توطهاکن ندرل-سخو ینادا یرع وص مزبهک
 ۱ هدندوحو "هزوک هد لاح هللایاربس ییمغن كکلاس هکر دوب هنت هدنوب ردشربا

 هدزابنو زان بشوزورو هلوا د٥٥ هبنيعوب هکللا ظ1> یتعاطو ناسا با نالوا
 ا نس هلا فتفیفح یاب رد لوا یرهوکو و هلي زامد هح نرمع> بواوا

 تسفر و تسهک عیب هر 4 یوش # وا و ی وار ارب
 ٠ نکل ردلماکو نونفوذو هاکا مجوز مب هح رکا (تساتهد نارا" زهاررهو ك كل «

 | *تروک بارهوک دشاب هچدوخ 46 یوم ۴# ردراو نشد نارازه كرهوک
 ۱ تبسناکوب رهوگ یی وا دو مو بس ها تس ز "و رطق

 کد
 مکن ردریثک ریسخ هداز ندلعو لعربسفتلا لها دل دارم ندرت و گو

 لسمعلاو ملا نم طرف ارشكلا ربا ىا یرتوک ررمسقم هد ( وكلا كابطعا اا |

 درم مغزو * وا"یرازونز یاسهادزا ٭ یو # ردرا تبا ریس فلو د ۱

 ندنکلراپنارک کاو ندنعلد وندنغلب راز كناوندن زاهد كنز( وا یرابنارک و |
 نادزدزا لاس یونثم # ندنسایا باکنرا ینتجز كنابوکج یتراب وبس ید |
 ندنسفوطكشو ندرادزد ( كنرح ی هفالطا راداتدرب * كنس بسا زاو |

 دارم یدتلیا یی وبس لوا لد هتفالللاراد زمسربصو فقوت هدلاحینیدلوا لاس |
  هتهیع> یه > بن سه رالگو لعیوبس هل اکرب كثب را ع مضنواع دیبسفن و لفع كکلاس |

 لها * اهماعنا زارپ یهآک رددید رددید 4 یوم و رولوا لاح تروص كن راتلدا |

 یدروکهاکردریرب ندرمها یدرباهتف الطاراد مکنوچ ((اهماد هدیتسک تجاحا ۱
 نوا تادا رم لوصو تاجاح باسحعا نمبراشم هشودراهددنا تچاحلها |

 قجاحبحاص یوسره مدد € یوشم 3 راسشابا طب هلبسورب یرب ره |
 ندا لوا یوم بس هدیناحره نت ( یی وام رمناو منا 0 |

 باتفآ یرتوا ندنسشزو بوخو ندنم" ومو رفاک (تشهب نوح رر |
 یدنالک د یب ؟تنجیدیا رب ار و لعاش یساطءوضصیف ه هلج هکیدا ېک ناراب و

 یونس ها ده سا تعاط ص لهاویدیا صوص زم ېک تاج یب
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 ۳ رواوا یلاستم ك 7 سةن لا هل-جوت E و افا ارشاو

 ۱ | ۲ طاسبناورتووع یاد هخ ون * طا دیافنت زا دشعرات هک یا +6 یونثم ۶ ژراراده

 4 یطاساناو رکو و ناد شەلوئ ضالخ ن ل دطانر یافو ن ہک هسوک یا

 رخ 4 نذعل وب نقب ی طانسئاو ندلقا یخ نا رکون دک للا دو>و وع نالوا 8

 | "لب موو ردلکدرسبم یدوهش لب وب هنروص ل ھاو یت لها هکسزوط |
 ۱ نوخاهمات ناو # تد جؤ بازا ت اقنینادب رو 44 قۇم ۲ ردقوخجرش ۱

ن الط ةحهر# كدب و تسشاف هجزوه و دج ۱8 تسد جتا
 , یابد وب یا دیفب سد 4 قق 

 ۱ نستس و طول رم هت رمذب نزوصوب و نس ةتسرات هکنسندیناه> طان رو ندیناف ۱

 ۱ ول نب رکا رد هج یتینیک كرا هرم ناالوا ,دنگخواس كنايلوا نشروا هت نس

 | نالؤا هدتش رط تاب, دکسروای رکا یضزف كارد مرولی هلل یژبترع |
 ۱ قفصولکد گالاح ین کردن ادیت ,زاناو المن ندقاس عاشو ندنذادجاوابآ ۱

 ۱ راعالک ح الیضآ هنوک ون ق رامان وب هدکک وا كس رداکد كماقم یاکیدلبا قلصو | ۱

 | یناشعنکلو : رزوا لاقطا هلج ردد.دب هنو ردشاوه زوهو ذجما ردییک دا |
 ۱ یسهاگر ره كدعاو هکر درو هدننک بو هدلصعف لوصف رددرع» هداژ ۱

 ۱ یادج ةعاطلا نغ مدآ یبا یا با ال رها تاالد هباتهرب هرزوا برف ناسا ۳

 | طخیا یطخ ةب والا لرخت یازوه ةطاطا لکاو ةرجشاأ ىلا برقلاق دج

 | الوبقم راضف یننیا صفع هرنم مالکلا قلت یا ناك بنذلا هتف طقسو
 ةسيلف هل مثیا دخ ةهاس لئاضفو ةبلاع ذجرد مدآ سش تدك یا تشرق
 ةا هلافطا ىطافلا کتب زهلک داوي سب شفلاو لغلانع صاخ یا الغظض

 ردفولعمو ظوخم هنوکوب اشم تاحالطصا یخد هتفب رط لافطا هسیا ناسآ |

 | ییالو باب را تاراتبعو ظافلاو رلوا نالصم هک هلیعولع تاحالطصا نکلو
 | قق رەب فوت هک لب راکهلا ىس ةر كرنا غلو یلاتینا هقلخو هللة رب زا

 هللاانصع زدمزال شوک و ییس هیذلیف رذک ندلاقو لیقو دیلفتو هغلوا قامو

 تشادرب وبس نی 46 یونثم # ینیقلا فتح اذل بهوو ديلقنلا ن نع الو

 ۱ وبس برع دره لوا سپ (بشوزور شدیشآ یعدش رفسرد # برع درعنآ
 e ڭكدغلو لفغ دارم یدکخیآ بشوزورو یدک هرس یدردلاق

 زدایاناوا هللا لا هجوستم بوزک هک ولسو بوسیلبا رذک ندنر وص ةن رعو

 | (هشبات ناباسپ زا شدیشکم ه * رهد تافآ زادب ناز لوبترب 46 یوش #
 ۱ یدکچ .رهشان ندناباتخ وبس لوا ید 2 و وس ناتا ترد

 کدو 6 € یورو تب

 ۱ ۱ ت ثذلو قود مظعینرافوذیدنک, ندرلد دا اواربخ ییندنرلوو ذك: هات تە رھ ملاعرلا را

 ۱ س قب رط نشهسوک نی-لوا صالخ ندندیف كناند ینافیا ید نسرواس
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 روک یسح نالوا هب راج زاهنا ه دات روک تمظعو تکوشو راب ور اکو تک
 کل هلوا رو رغمو هفت ق 1 ك افرعو لع ی 7 9 نس قح كلاس یا ی ۱

 راهذا هجن « دانص كننانح تاغصو تاذ هکلوا لزا ناطاس ءاکراب باثج لصاو

 ند نسر دبا سو نسهرطفرب رک اردهدعلوایراج یتا کرا رسا را وجرازه ویناعم
 رورغم هنشا و شفاد یارخا ندم رواوا كلاح قدصام ادا تع ماه برش

 تیارمسهدنا یراب وراک لصاو ترک كد هتف كنفيقح ناطاسور وب نالوا بو |

 مهیلع اینا س> لوا لکروک یس> نالوا ه راج فراعمو مواع راهذا ندننع و
 رارم-او یهلا مولع راهذا هدنتح كنا ردیکارداو س> كدارک یاب اواو مالساا

 افص لوا رواوا هرطقرپ رغ اکارداو ساو نيوي 4 هکر واوا هب راج یار

 * اللو الا 2 موا امو * هک لتا هر | توص رګ لوا ییسد هدن رهن

 دریک رفح "هرطقر ۳۳ لس a ۳ یاردا كاسا هک رد لرو

 1 بآ یوبس برع نز نتخو د دزد ۴
 + نرع دا تعا تداعزا یور نذ اهن رهمو

 دیدارام تساهیدع یا ۱ نه ننه رس ارد تیز e تک دم ¥ یو م دز

 ردعذان,ز ناغهراود هکلوا کالب :al یدو هنز ب ۱9 (دنم

 نزیا ( ارءزور هر دهد شدا AS k1 #*ارەز وک ناو رودرددءرد % یوه 4

  نینج نیک 46 یونثم # هج یموصهاهیدهو هاش ان كبد هب هک نسیب هزوکوب = >ا | هاش ماب د هب e س ۰
 . فطار , یک ك نوار ز ( چد قاودا نامو قیحررح * تسد قافآ همه ردیا

 رداکدیب-۶ ندفاوذا هبامو ند-صااخ ناز ب اۋ ردقو هدقافآ یلکودبآ ١

 "هزوک یدنک نکیا هدایلد درب وب لوا ند نر ہت ةرقح باره سهو هع لای

 یک نیعءءام ن رال عو ن رلاع 9# وا یک نیه ام یرلف دلیق لد صاح هدندوحو

 ¥ ترابشا هنب را الا نظ قوب ی فیطار هلل وا هدفامآ عیج بویلبا عز

 (روک منو داتلفرپ اعاد * روشو ما ی !سهباز ن اشوا هکناز هک 9 4

 قسم ردراروک میاورپ هلضرمو تاع .اسعاد ن دروص ولزوطو یآ رانا میک
 * شکم د شاب روش باک ع رم ۹۹ یوم # ردرونیب و هربسخ نوک ۲
 نشورتنکسوا هلو اروش بآن تکی با هکغ سرب (شاشورتآ یاج دناد هحوا

 روش عج ر دنا هک یا ٭ یوم E رولجب هن هل عرموا یر ل وص نالوا
 وش دل ر تنساک هک لوش یا (تا رفو نوهحو طش فاد هج ول * تاح تس

 لهاو تروص لس ها دارم نسر ول ه یتا رفو زو جو طش نس ردد هج
 . یتنیدلو ك ذاو ینیدلا طظح رانا دا رح ندرو- هیچ رداطخ ه رلدلوا سه
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 ناک ابا قره دا ىلج ا یو دس 3 n رد |

 سد نسرواو ۱ شبا عاص هر تع تاعا ي تودا هدا مک ی هلوا لوا

 زا دیوسکا تسا ره اعا بآ ی“ ٥ دلافو یمکح گفت - صا اوطغ

 نا ۱ یهش وا نوچ قبال * تسارآ د 3 یوم %

 قبال ههاشر , نيلجلا ردراو ,یتاهراو لوک کد ابر یی كیا رعا( ( تسار

 بوایق داقتعا نسحو بولوا رورفم هب یدنک ییارعا ینعب ردنا-ةمراوب تسار |
 یس هیده هنوکوب كن هسوک یتسعیر دراو ن وچما كوآ هب ده هلوکو هکر ید |
 كار دزباج ید نسو ردوب تسردو تسار لال كهاشداب یک كنا ردفوب أ

 هک ردو قال كها+ ک كنا ردنوعا كيك هب دهو هکنوساوا دا رب یلاقص

 هللا سدق ان الوم ترمصخ تد وب رواوا « دنربدقن وک تسار هلب وتس یرغوط |
 بو هنشدادو هللا ۶ا انعو | رهّتسا هب : رع دره اتروصو ندا زب ردا هرس |ا

 3 یوم ۷# ردت وتو ضا رعد هرانلب تهقاب و مظع نیرالگو يتو هراتلوا |
 ینز كشارعا (رکش نوعمه *ه>د یراح تسه *رذک رب ا کک تس ادن قز ۱

 رکش هرژوارب , كج هک هدادفب نالوا هفالطاراد نهد هرزوا راذک هدنا هکیدراب |

 ا رد نوج رهش نم رد 46 یوشم ۴# ردیراج یخمربا هلج درب ذیذ یک
 بال وا یراج یک اب رد هدش-اتروا رهش ( نایهام تسشو اهینشکز رپ * ناور

 هدیهلا دمو یونعم اع یناسدا سقن نعي ردرب ندننسش ۵ رایهامو ندرلینشآ

 لوا هک اسب ردربخ یی ندم هلجد فاسطاو رارساو قراصعو مواع نالوا

 الا هلا نم متنئوا امو) ردراو یرح و ییصا كفاوذاو مولع عیچ هد هیت یم |

 ردییک هرطقرپ ندان رد لوا تفرعهو لع نالوا اطعا هناسنا هجا و ( الیلف

 ااا ےک « برو
 نالوا هدهب و "هروس (افصرح نارد دشاب "هرطق 2 ام تاکارداو اهسح نینعبا |

 راصناو رجاهم هکر ه.ٍوک لوش ین ( ناسحاب مهوعا نذلاو ) ردنراشا هتآ

 ناسا هلکلکشیا ناسحارلیدا عاسیتا ہ کل شیلا ملا ص لع هرانا هرکصند |

 مهنع هللا یر ) كارب هلاف هارت نکن ل ناو هارت كناک هللا دسبعت نا کر دساوا |
 یضار ند-هالا ید رنو و بولوا یضار لات هللا ندرانو ( هسنع اوضرو |

 یدلبا راضحاو د ادعا رلتج نوڪ ارنوب یلاعت هللا ( تانج مهادعاو ) رلیدلوا |

 كرلاوبرد « دعوا 4 راج را ھذا ه دنر لت كنانح لوا (راهنالا اهن یرج ) ۱

 ردهم یرادولخ هدراّتجوب (اهیف ندلاخ هروک ذم راهناو هوا هدنفرمصت

 نا زاتمعن نال وا روک د ذمو ین٤ * عظعلا زوذلا كلذ * هدلاح یتدلوا |

 هتف كلاطل هک رارروب زاکدنوادخ نرضح س رد هی - بو 8 مچطع ۱



 ۳ نی 0 یار بآوردنا* ARE و

 ۱ ردي وص نم را > روش مزب نالوا دنګ اكن ارد نالوا ظوفحو رو صمزب رشت
e۱  

 جا فا لضفزا رذ رد ارم نوک و مخ نیادنوادخیا 1 یوم دظ

 ینرا فن ( هااوماو مهسا ) ندرل موم ( نینم ولا نم ) یدسلما «ارتشا

 لوا تب نعم هلکمرب و تنج هرانوب , دنس هلباقم ( نجلا مهل ناب ) یترالامو
 ملا عا نالوا هدمدوجو "هزوک و مخ مب وب دنوادخیا هکیدید نیش هیدای برد

 ایه زوک هک يونثم ۷۴ ن دکنلضف تاکید د یرتشا هللا هلی لوسق قیوص

 نالوا هلیس هلوا كسح شب ( س رهزا :E نيا راد كاب ه س> جب لوا ج

 سج شی و ه هزوکر ید ناسا توط كا ناش عسیچ آو ی ى : "ءزوکرب

 یرلنو و ر دهباشهبآ رلتوق ن الوا عوضوم هدرلسح لواو ههلول شب یرها-ظ
 "و كلا عياض یرلتوق كللا فرم هعضو» یربغ ندنها قاخ ا1

 | ییاوق بآ نالوا دوجوم هددت هزوکوب هکردکرک ناسا سپ رد هدنمکح

 یو“ دفع هزوک یز دوش 5 4 یوم ¥ هنوط ا ن دنس ا

 هلوا ذ-فم هننناج اب رد ندهزو ڪو هک اٽ( رڪ یوخ نم "هزوک درکبا * ر
 سس ست تستر

 8 شیپ هدسهوجان یوثثم ا هلو -ط ینب وسخ ك رح یس هزوک مسج من ا

 ناضرا زر ( یزشم خدا دید یر شانس

 دےص 2 ؟مزوکز ا دور, 7 دە یبا ,EF تیاهن یب من یب هک یوم <

 یآ ی هرو ک لوا هرکصادق داوا ز دوم نو *هزوک هنعیوح یاب رد E ناه>

 ینه رواوا بآرپ ناسهجزوب ندسنس هزوک مع: مب رکصادنا رواوا تباهن یب
 باريس ندناع ینایح ب 1 كاا ناهح ع هرکصندةداوا لصاو ھةر یاب رد,

 ۱ 9 € یوم % راک ناصقت ۳ ۷ نالواهدندوجو تا كنا ۳و

 ۱ راس هلا لات اک یدیدوکموب ن داوبه 0۳ ا یاس قح لار ندب وک

 راثوسایا ضغ ( اوضغب ) هزلذعوء داب ید ( نینموملل لسف )رونا :روس یف

 دو (مهجورف اوظفعثو ) ندنامرح نیلوا لال> یترارصب مهر ( اصبا نم )

 یزا )حورف ظف-و رم ےب صف ین ( كلذ ) ران وسلبا ظفح ن دنامرح ینرلجرف
 | یناعن هلا اسةیقح ( نوعنصب اع رببخ هللا نا ) رد کزاو رهطا ١ رلنوب ( ها

 ۱ سید هد 2 هزوک یزپ ره هسسجن ساوح سپ بش یراک دلشباراتوب ردربسبخ



 | یراندو مهرد هدع رش سافم روئاوا رد" یخد نه۵ نالوا «رزوا ریدفنوب

 هيلا هرهب ند اهبفامو اندو هنیلق تبع هراندو مهرد هدنفن رطو ژرید هیلوا

 ال صا نددوجو *هاس نودنا انفا نیدوجو یناحورو یا سفن هدستع.هحو راربد

 | لکشو زاکهلا هالاقو لف زکلاب وزلو هلعز درج هبت هوب سپ ررید هثیلاق یدوچو
 | هکلب لوا دهاش هب هیقیقحرغف رانوب و زاوب یتوب هسی ید هلسالفا كانرورتف |
 ءاش لوااکس ان رتسوک دهاش یرمش ندوب و كنرووک و تفک هن هسیفیقح رةق نس

 س هیلبا تعفشو تجرم كسنهرفالو نالوا ییرقهو سنوم كناات و كىش

 تالآ ردکلدوجو ی نالوا مزال هداوب وب هلاکشو لاقولیفو هلعز و ۱

 ۱ و تقم هسا لر یتالاو لیاسو ودرداوعدو تدئانا ثروم هسلا لاعاو

 4« یولثم ۴# ۶ ااو رو رولوب نس هدب رع تجر هسالاح رولوا رهظم هة>

 هک رب O حرجنآ ءاسصعلا یصاق نادر“ * كب كرو و تشاو هک یهاوک نیک

 ربات لوا یدلوا هاش ةفعح یدلوا ندلکشو ندزوس درح هک دهاشرب وب

 | دهاوخ ی قدص یوم * یدلوا حرج را دهاش لوا هد تق كنسضاو

 كدافم ینءبرتسا قدص یدهاش كنااح كنا (والاق ییوارون داتات * وآ لاح هاوک
 نکنر 9-۳ كعد مساقم درع ردص الخاو قدص دهاش هاج بسح

 هاوار ۷ زمسلاق و لیق كنا ییطارون لسافمات رايا تبافك كعر وا ۱

 یون دان نایهزا ناراببآ یوبس برع ندر, هب ده $

 < تسبآ ط قا آهکناتشادش رب نیلم 94 ربعااب دادغا

 | زاوت یر خرب كاپ# شیوخ دوب زک دوب نآ قدص م نز تفك ٩6 یون ۶
 ید نک هک رواوا لوا قدص هداوب وب ید تا هب ییارعا نز (شبوخ دوه

 ۱ هقالعلرو نس هفلاق اب ندکدوهم و رودعم یدنکو ندکدوحو ید نادند وب ۱

 (وتبابعاو هنامرسو تکلم # وبس ردارام تسناراببآ 4۶ یونس 9 نس هلیف
 رضاح هساکبابعاو هبامرمس تکام كنس ردراو ی وص رومغب هدینسد نوجا مزب
 هب ده # ورورادرب :اریآ یقوسنا ٤ یواش « رد هلیسو ههاش ترقو هب ده

 | زود ناغرا وب یروب ور دلا یوسسرب هلاراببآوب (وش ءاشنهاش شی و زاس
 ۱ 2تنی ناش نار ارامکوک # یوم ۷# تیک هشق كهاشنهاش

 هدا ره ردقوب زءاسیسا یرغ ندنوبمزب هکید (تسننآ نیزهب 2 هزافهرد

 | عار شنی زخرک 46 یون 2۴ رادقوببآ فیطاووبا یربس۶ ندنوب چھ
 هلرخاف چاته یس هش رخ كنا هچرکا (تسردان دشابن ش ندا نینهیا * تسرخاو

 | هک ردلفاغ ندنوب سو لسفع ردردان بآ هل وار ز لوا نآ نیلا و برد
 ۱ تیعاط بآو عبآ نالوا یدوه#و لوصح كنا هدیهاا هاکردو هدشویفج ۰ |



 ۱ توام دادعتسا اه هو زوم ۳ ابا ت rê | گایلوو مالسساا مهیا ابا هچرکا ید ترمه ۳ سا ا یدادد سا | هک زالوج هدرا هن كنا نکیلور داک د عفادو منام ندناربطو ندنالوج ینزوردکوب

 ۱ قردراز تسیناه و تا ی ES 7 رھ نيد *دور ناد

 لهعیا هکر بد ها وک نصصن لهعیو>رفف سه ییب هن وش نز سا ا

 هله رکو دوج و هدیک هناس>اواطع نادیم یهلا كفولحم هلجو یهاش مرک م کنوج

 * تیب *رواوب تأود تاود یبلکو رواوا تلآ تلآ یبرهنی هديا هجوت هندابع
 نوع, ا € تسواداف تابع ارش کلب 9 تیب طرق تیلناح ار ندا

 نداق وب هداو و هساأوا رظا هتفیع> هکلب رداکد ا 9 تلا هلرسو هب ه-به۱ا |

 | ردقلراوواوعد اعوت یدببسو تاآ نونا هلوا تااو هلیسووبا ندرفف لاکو |
 | * تیب * رد ضراثاا یا مکت رددکلتس لاکو E ل-عو راک ل صا

 هاشلا ىل تالاف * یررو یراغفا تبقااف تبع ٭ ههصوب نکل رەھ اچو

 ه-ذدناج ترمه> لوان نهب (یایص» تحرطاف ید صق ال طه * ییااو یرفذ
 نالوا هلءهدوحو سا مداواییغ هل سرذفصو رة لوا نکیل م دابا د-ص) هلرغ" لاک |

 كهدصق منبيخد هساکلبا املا يعانغورةف سب مدلبااغلا هدیءانفو تورو راغتفا
 الصم هدنحرتش هیات مدابا حرطیخد یی سیاکب یدلبا تالا ییاضف
 لاعا هسحساوخ لازلانم نی-فراعلادنع لمعلا ىلج دا۴الا سب كدلبا رب رج
 هدصح قب رط سا ردنداوعد هجوزمو ردندابط+ اعون دوخ دانتسا هلاءفاو

 برق سا ردقو تلصخرب واکوس هئرمض> بانجو لسرب الدا ندانفورعف لاک
 * مد ادوس یت یتلآ یبیک تفک 4 يوم ۴# ردالعا ندەلح هجو هلرقف هه >

 ۱ *یسنومار دنک جریهشان * ی ہمارا مدنا ی ھاوک سا *منکادی یتلآ نزم هلا

 دوعسم ل-هع ینا (كنش هاشدرآ مخزات اشاو # كنرووک و تفکر یهاوکوت

 ۱ مدو هج برق سن یا ار هبا نيا معز دوهم وانف هدعحهار ی ودنک

 ۱ ین نايل رد هل سو لک برقاو هده ما 9 : تالرمعف هعلطم دوحو |

 ۱ مسلیا ادب نس هبه ككدوجو یب و ت آی نا مابا ادوس دوجولا ع» هکلناآ ۱

 دوجوء هلتبئاشن بایساو تالآ دوجولا ةي م» س مث نل هل رقف تایفجو

 "روید ردکلتلآ ېب و دوسجو ېب نالوا مزال هدلوپ ويو مرقفو دوجو فن. نکیا |
 | رد هاناماق سافلا من ردربکا یاطخ دوخ كابا لابحاو تالآ مطقو لاعا |
 أ هلوا طفاس قوفحو هلوا تباث سالفا تح ردکرک دهاش قوچ هرزوا تماما |

 ردبشلوا عقاو هلاب یسنوماپ مدد سه ضب هلیق حر لکل بنوم اکب یف ءاشو

 یک وب %



4% 
 ٩ م حا ي ن ا ا و

 ا زب هزعلارس هلا سدقاالوم ترض>امدقم ( افاسلیاوص شما تک * اقذاح |
 یسقن كاکلاس رارروب بودنا هیبش هدیعییحورو هنز نسل تاکدلاسس هدلحموب

 كناردراوهدگنامزلضاو هفیلخو لماک دشرعر حوریاهک رد هالاحناسل هئحور
 ۱ یدحور هدکدیدهدیآ صالخ ندنحاسیت>ا ترخاواند ناس هکر او هنروّصح

 ۱ ےھت دادعتساو و بسی ردمزال دادعتساو تبضاثم هدا مهب سقنیا هک رد |

 هنتدایع كلا نونحمو شلوا هنسخ لپل الثم هلواانشآ هللا لماک ناسنا هک ردلباق |
 مدیلو تنک نیل هک-شعد فهاتلاورسصهلا قب رط ىلع بویم هلو, هطساو بیس |

 هاوسس ) هک هقح هک لوا كلکهباتک لها داب یذ ( لک یا اولاعت باتکلالهاا |
 یەک لوا تبآوب هدندهبامو بنکلاو لسراااهبف فلت الیا ( کی وا-نب |

 (افش ه كرمشن الو ) اکاالازویغآ تدابعز یعب ( هها لادن ال نا ) ردرب سفت
 یخدو(هللا نود نم اب رااضهب انضهبذمءالو ) زويا كب مشهدندابعاکازب خدو
 رب عو هقا نی مح-»یربغ نده الا هلکشیا ذاا اب را یرتضعب رعضعب زوبتیا دانا

 ها لو-رءاضرو هلن اهاضر فلان یلاحو یعالک هک كنهسنوکر سو زب هءد هللان
 ناف ) راشعد ردنهنلپیف كجا دانا بای را هها نود نم تبحو تم دخ هرلتاهلوا

 كيدرس سپ * اوده شا اولو ) هسراردبا ضارعا ن دّق> دیحوترکا ( اولوت

 رررور,یحد هدمامتا "هروسوز رانا سەز ا * نوا “هانا * ہک تالوادھاش هرلنا

 مهدیاتوالنءزمسن (مکیلع مکب ر مرحام لتا ) كلکهرافک دا ید ( اولاءتلق )
 أ لرش ههالا (انش هناوک مشت ال نا ) یش ییدلیا مارح هرکب رروا رس کیر ۱

 ۱ هما هلج ق> توعدسٍد نیسهدیا ناسح اهن دلاو ید (اناسحان دلاولابو امس هی |

 | تباجا وهجو دادعتساال ودساتهالبرک اودادهتساالب رک ناک هجو یاب سد ردلءاش

 ها سدقانالوم ترض نکیلوراپوص واخ هکر ندا برەد مم تیب سم ردمزال |
 | هک رد برعد یمرابا ضد رەت هرلنلباهجوت لیسوالو ةيدهالب هقح هاکردزپ زعلاهرمس |
 | اولاعت بودا رما ةو ر هدلع هنر هدندبح مالکی > بانجرکا نوناخیا عف |

 | كلنكش مرش هفطف تباجا هتوعد كناهزب مان یدلیق توعدوبدكاک یه! یدروی |

 | هکردنلاو هلیضواعو یخد كلنکش مرمشوب سپ هلواتمالعو نا-شن لقمر ةايحو |

 | ششوک یلیخ دفاعف تباجا هثنوعد ها ةفیلخ بوردیک یراموابحو هناسنا |
 ۱ تاآو یرظنرکا لر بشالثمردقوب رظذ تلآوب هسا هدزب ردکر ک دادعتساو

 | لاح یکروبطرتاس یدرولوا تلاح شوخو نالوجمرانا زدنوک یدیلوا یدادعتسا

۱ 

۱ 
۱ 



 رک دو

 F رس ( مزداف یوم دس ما م نرخ دد

 ۱ مرداق هشر زوا كنا هک هپ ف ره هلا ما اکب هلڪ رها مرس مات

 ۱ | یکبل ( لا هچنآ ره مرآ لو * ماد دیآ دین ناشوبم لد 4 یون #
 | وار داق هب هثسسن لوا ره م رو نک لوبف ات هلک رهابظ مباق مبان هلیارخس

 نم ناجا رکنرد * تما هراچ ه- -> نء تسدرد مک ؟ نوچ 1 یوم ¥
 ۱ هل ماج مات هلا رظن ردراو هراح هت ه دساا €: م دا هن ( تسا هراک هنچ

 ردب وسنم هراک |
۱ 

 ۲ وا ندرک لوبقو ار دوخ یادخ دک یزور بلط قب رطنز ندرک نیبعف 9 ]]
 (تسقفا یب اشو روز یلاع * تسقانیاتفآ كییز تفک 4« یو # |
 | قاانشور ندنآ مع مات رد لبا غولط باتفآرب هد هدابد یدشا 4 ییارعا نز |

 ۱ یووآ تس دادقب رهش * راک در هل نآ ا 6 # یونس 3{ ر دشلوب |

 ق٣ هدنزوب رب راها -ثداپ ردیس هفیلخ كراک درک یبا كناجر (راهب نوح

 ۳ رب و SE E لط كنا رامواظم دک هکلوکو یس هفیلخ كالام

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
 | 4 یون # ردیبک جی ندنناسحاو مرک كناو ندنا یرهش دادفب رارواوا ۱

۱ 
| 

 ۳ ن البقم نيشنمه * یورمع یاتراب داره یوس * یوش هش هش نادب یدنویدب رک
 ههاشدا [ لو لا فشاک هوش نام یک نا رظن نوح # تساییآ نوح

 نسردبک كدهنغ هثئاج كراکدب و راب داره نسرواوا هاشداب نس هلوا لصاو
 یک ی رظن رانا ردک ایک یکلتیشنمه هلرلثاوب ۱ وا

 : ۴ دز یر ویا دجسا منج ¥ یوم % رد هدف دو اسیکرب

 5 چ كرا _.م كم السا هیلع دج | ٽرڪ ( هدمآقیدص قیدصت كبزوا |

 ٭ یوانم # شاک قیدص نده دسصترپ کب وبا لوا شمروا هرزوا رکبوبا |
 | ( مور نوج نعوا یوس هناسهب ی « موش نوحارذپار هش نم ٽڪ |
 ۱ نیسهناتهب و بیس لوا یج دبا | لوسبق ه هجا یهاش ن یدتا هنتروع یارعا |

۱ 
 تمار شیپ م ٭ قلیحالارم د داب یتبسف 46 یو ۷ مدیک هجن هنیئاج كنان_ |

 تسارمسنلار .تعنص جھ كرك تعنصو تابحرب دوخابو ا (یلآی دش |
 لراکو:ببسی و تاآوت ردمژال هل.تسورب هغمراو هنروضح> راهاشیمب یع.دلوا |

 ض مک * یکی زادینشب هک ینونجم ویمه 46 یوننم # ردلکشم یلوصح |
 ضق>زآرب هبالیا هکی دنسشا اد , هک يک نونج لوا (یدت لیلبدب یلیلبدمآ

 نوچ تدایعزا مامرو * مورنوچ هناسهب ی هوآتفک 46 یوئثم ‡ یدلک |
 هج مس رولاف ندندایعرکاو مدیک هجنزس هناهب هیالبل هاویا یدتیانونحم ( موش |

 ا-دبط تاکی نیل 46 یوثثم 9۶ رولواهجن مس عروص ینلاح كنا ییسمب رولوا

۳105 ۱ 
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 تجر # e هجاههد نا دکناو ك یون 1 ¥ یک یرلکدطت وس

 متجر مب ر دلوتع انو قیال ان رک ارا زوسوب ارپ ز ( تراس مه بضغرب نه
 لد قحر ثقسس ىس دلا تبدعا یف لادت هللا لاق ) ردقباس مه هرزوا بضغ
 هاد مهنب و ر رد * تال» یا قس نار اه ظا ی زا + یوم # شم  (یضغ

 هدندوچو كد ئالم یا ن وجحما كع اراه طا نجر قس وب ( ك شو لاکشا

 مرلیا رک اضاسهب یاورددرد هدصوصخوب كنسو مردود س هیعاد كو لاکشا

 کان (ن دز مد درابت ما> رکن ٭ نم ونرپ مرکنو یب وکنات 46 یونشم #
 مرج لوا ی یب ارش هب رزوا كس ب نس هءلب وس نس یزوس قالات

EK E ۳ید هیلوا رداق هغهروا مد نالوا رکنم هما> م م  

 ردنا رداهر ص ردپ در 1 EC % هايف ۰ نعط ید ر دقوب یتفأرو یلح ى

 N TREE زو گر مز (اتفرد دتفا رد داز سغ ره ره * اماح

 بواوارهاظ یهفشو ۱ كرلنا ند رهاخ > یاب رد مزب نعد مود هانف رغوط

 )اھ داون دعا دلاولا ن هو و دعا مرا هل لسو ۱ دهاو ر رولوا وع

 ارد لو داد ور فک ٭ تس اھ > رخ یا نان ]> ٭ یوم %

 (فک فک دل ETA نا شد مو ک ه> دوخ * تساجم

 نحو لح كا ردامو نارد هکر اررو- ترع باج ر دندتاسا قح تاج

 تاجر یاب رد نگو ردب مس رواک ردیک فک ردا حو ف وک كلاس ا ردرمل> مزب

 هاک و ملح هاک یک 0 قوام یو و EES باج ار ز رد اق هدنرب

 EEN برع د رح قا تش زدسءاد یبضو یلح هکلب هوا بوضع

 یتسجر كهللا وا ملیار رق هلهجو هن : یتفآ رو |> كهالا و میلی وس هندوخ رید
 كەك الار داكد فأر یذقو قحر ید ص ك زدامو ردب وب هدنکوا ك:عانرد

 لیل ندنا هلاهمذک هوجو ورعئود ن دنا هي هت یاو ر دبفک كفك تافک

 هدصضوصخو ورد نيج ارا جراونیمرک الا مر ڪا ق>باذج ارب ز زدرت مفحو
 4 یوم 2 ردقوب تجاح دارا IY دراو رشک ثیداحا بسانم ۰۱ بسانم هلحوپ

 ۳ نیا ٹینا ین ام اک * یفاص ی ابرد ا قح ۳۳۵ ق

 فک لوا تسب نوی یفا- ص یا رد لواو نوح” فک لوا ۷ ( فال هلو
 یهاا تجر نالوا یک قناص یاب ردو نوص*> یجر لردامو رد نالوا یک
 1 یوم $ رد-5د ید فالو بذک و ر داکد ناتصها نوسوب هک نوک

 افصو تبع (عوجر مادودب هک سکنآ قح *,عوضحو تسا اعصو رهم يزا

 6 یون % مروط عوجراکا ه وی كنو و لوا ردد نوب عوض>و

 1۰ رکا ر ۲ شسوهوپ ( نفی ن یا ۱ بم سود هم اما شهرک
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 هدر
 یا نح اد هد و 1 منشاد ی هام قلم ناز * مش اک ی! نماد

 لدوط ب نم ند: انفلاو قلعت نالوا همز لوا لدکد ۱ Es تدادعو

 زا ژا تسدام تشرم.نوج * ناملاخ ناب تسج ناهن نیک 46 یوم $
 مر یا رد" رحل ەتو ليه مب هکاخوب دد هرع د نک ی دن ڪک نوج ( ناعسآ

 تسح تالطاب راونآامفلا یو ¥ رد 1وا ندناععآ ریفلخو تشرس

 هل[ اط رو زدن یبسداو تفلا هل الط را ونار , (تسوزتالطان روئدناو "نوچ *

 یو زا فاانآ ابدآ ۳1 یوش # ردردط ی نذر او هک رولوا رداق هجن هک لرد

 تک ااوتفاا نالواام دقلوامدآیا (دوب RTE ارن ٤ج هکناژ ز * دوو

 رکیمج كنم نیمز ار ز ىدا ندر لاو ءار كنس ی دشاوا هدننبام نيمز هلءزب
 تکانی 46 یونس ل ىدا. دنس هاشم جراو شرا یت جد یدیادوب و رات
 ن دو ۶+ نالوا هلاخ كم ( دتفا اج ردار تکاپ روت * دفا اما زا ار
 هد دج یاخوب یترون ك ۲ كاب سام رلي دابا ریمخو بیک ه دایمز یه زی .دقوط

 اخرا شد شدب » سفال تسحورزام نام نک یوم ل رلید-اوب
 امد م رد ثل وب ن دکحور كس نکاح 2 هک یلاو سااوب "PRET یم نآ

 ډک یوثم 9۶ ردشاوا رهاط و عمال نادکاخ تلاح لوا لوا لوا ندکاخ

 لوا ندو ( نیفددب یورد هک ی هک زا لفاغ * نی-هززا لئاغو عدو نيمز رد
 روتسھو نوفدم لوا ,دنا هکندصک رر لوش كدبا لفاغ : ندنیهزو قداوا دف

 نازا ارام دث 0# ,NIKE رب دو د روس نوح 4 یوم ۶ یدیا

  یدروب رفس هثبناح ناعسآ هز لاد قحندما-2۰ لوا هکنوح )مک لب : و

 4 یوم % یدلوا "مت رماک ندکلیا ما لدد#و ناکنع لوم لوا هز

 هدنعحوم تایل توا کان (| دخ یا دآ هک ام یاج هک * ام متفک یمه اھت هک ات

 سیدهنو منو ی هزب هک رولک مک ہ: هنگ رب مز اد یا هک لدل ب وس راحو

 | لاق رهب تب * ار لیلهت ناو او حبس نا روت 4 یو ۶ زرا دا
 ءامد كفس ینعب نسدمرتا ص یرتوا ندلبفو لاق یترون لیلهتو محسوب (ار لیفو

 نا هرع دزوا مزب یدآ ب نالوا داف دنزوب رپ ون ال
 14 دنا قد رط زاد وکی * ظا سب امرهد دّسک قح م < 1 یونس م %

 یا هکدددو ی دشود ییطاسب و تفأرو تجر یروا ندزب یمحح كالا قح

 ۳ زرد هک ابدا ملخ و نوح لر" طا الا .6 لرو نت ھن ِرط طارت م راک لم

 یدد تزاجا ءزمس كياب وسزود هنو کوب ندوب رط تا كر” ر یداو مادا

 لیس هکنر ه (رد اب هلاک نالذطوعمه :* رذح ی ن 18 "| زر د آج ره 4 یون 2,

 تدب ۳۳ 4399 Ai ES راب وس مهر ذدح و فوخ هسرواک هرزواز نال
 ےس یھ چ ا حسسس سس سس سس سو ی سس سس سس es سس
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 یو

 7۳ ین کا رم مرافص هنباق كم وماما ( بلط اتهادنارد ی وج 1

 رد عید هللا شرع نح ولا بلقو هللا تيب نم و1ا با باق هک لبا باط ءدرلاکوک |

 اغ نو ) قان ق I E E ۳ % ىوش $

 ترونتو ةنيكسلااه لع تازن قلا سةنلا ىا *نتحطاا ساهت اا * ر دتراشا هش رخ آ
 هکب ر بانج هللا ع وجر * كب ریلا یعجرا * بارطضالا نءتنامطاف نییلاروش
 داف* هللا دنع ( ةيض رم هراتمعن نلوا اطعا هدلاح كغ داوا هیضار ( ار )

 یلخ داو 9 دی>ولالعانماوناک نیذلایداص مزین ىل خدایا * یدابء فىل |

 ثءبلاااح یدابع دج یف ییخدا مهضعب لاقو یاجمه»» خدا یا * ی

 یدید یلاعتقح تفک هکر ارروپ راکدنوادخ ترضح اج مهداسجا ع» یی خداو

 هنس هز م داشررپدابع مب یدابد یف هنئمطم سیا نس-لوا لخادلخءا

 یت“ یا تاب هنا-شلا مظع تنج ند و رب ییّورنمهنج نس هلوا قالء یتا

 یا ردیتفص كج یی ورنم ردیاوهفم كنیةلترد وصءاظفل هنج لوق نالوا

 بواوا هدنراتمدخ لوا لخاد ههالا دابع *رعزیب ردکعد قبور نم هک هنج
 هدف كل -هراع سی رداکد لوخددرحم هتسخو رده انک ندکم رونک هلان رلبلف

 هرسهللا سدق یماط_سبلاد زر یاللاق الجرنااک ردند هلو,«لاعا قاوالخاد

 ناف مهب ولقیف لخداو هللءاسیلواببح لاقف هللایلا هببرقتا لع ىلع ینادزب علا
 هبلق ین كما یلارظن هلل ةرظن نیتسسو ةنامتموب لک نیفراعابولف یلارظ هلا

 ها كمح تنج * تد 9 ردراشهروب ن-س>اقق قد و یر, ندافرع کالرغغیف

 یوم % نشم ۶ هنسهچغا نسور انروک ی شل هل ابغاب # ردنناعاب كا قراعردیس

 شرع ( شيوخ یاجزا تفرب اروادید,نوچ * شب وخ یاسنهپ روت نآاب شرع
SC3 ثندنکم .ظع سر2 ند دوخاو هل رون نالوا انهداب كد  

 ینراسا كااو یدآ لوا مکنوجهلب رون یکلمرطا ضد رع هسبت روا نسب رو

 یکیدروک ینا ڈ ےظع كمالأا هيلع مدآ ترضح نعد یدتک ندنرب یدنک ی دروک

 رب هدنراونا رارساكنا بودنالر یمظعو تزعنالوا هدنس هبت رع ی دنک نیک

 تسیک تروصكيل * دیدب سبد شاب شرع یرزبدوخ 46 یم ۷ یدلوا
 زاردهداب ز نعل رد د دب هدا زدوخ یکلکوب لوظع ا ن

 تروص ابهیفامو شرءار زردوک تروص ید شرا ینعم هکنوح نکیلر دریک, ۳

 ٭ یوم $ رد راب 2ء ایی وربح تروص هدنتف نع ردانعم ل. اک ناسسفاب باقو

 ترمضح ثالءر ره e TPS شد اراه ت تکا

 ىدىدەل ا و هدک دلبا لون ییابشا قداق> و هدک داب وس یناع ۱ م السا هیلع مدآ

 تمدخ ر 2 یوم ۶# یدبا راو عمار نوا نیسم یورلوا ندنفووبهزب
 ا ت ی



 نو یدر واکا ETE نوشر اجرا 4 حاوراردو :حاولارد هج ره # دوسعاو

 حوا دارم ندرل> وا هتسا دا وا هدرلحورو هدرل> وا هک هره یدزنسوک ورک هدبلاو

 ۱ دارم ندحاولاردحاورا ع دارم ندحاورا ردناجاو وع حولو ردق حولو اضو

 ۱ هدحاورا لاعو هدحابشا لاع ی- ءا ردٌراج یخدهسل وا حاشا اع هلتدسانم حاورا

 كءد یدرم- سوک 6 هدمااو رص ردغلوا یرارساو نا AM هسذاراو "یسهبر ۵

 سال [عزا درک سرد * شیب شیو .ادوب هچ هجره دیاات % یوم % رولوا

 ۱ (وا سید-ةتزا تفا رکید سیف * وا سر دز ادش دوسذخب كلمات * شیوخ

 بودا فر دد نباش م ظ٥ ندش اس ارعا لوا كماللا هلع مدآ ترە

 مدآ لوا یلرسو ندع“ اكلنا هلوام نر ھ دەدا مالساا هيلع مدآ لوا هکر اررو+

 ۱ نائاوا ماعت هب یدک یدلب ۱ مل سرد مدقم مدقهو هکوا هوا م اللا هیاع

 ۳ E یداوا دوعب ند: ياعتو سا رد  كا هک الم ی اعا

 رخآ تهازت و سدق یر رهو ید ايقاع قا ندرلب دنک بود (انتلعامالا ان

 هکنالع ار ز ندنسدقت كمالداا هيلع مدآلوا یدلب ناصقن ةدتفرعمو یداوب
 ۱ مدآ ترضح سا یدراردا سل دعتو مدد ها بلس ناءص قا لوا ندمدآ

 | رلنو دک دابا سددقتو عرس هلبا هبتو بو هبلس تافص يح بانج مالسلا هیلع
 ۱ یوم % رواوا كعد رلیدا وب هلماک تراهط بواو اپ ندنف رەد تاق ثوأ

 تالهداشک لوا( دوب ناشاهنا سا داشک رد * دوغور ر مدآر هک ناش یداشکن آ

 ندنکل دا گران ممآ یزبسوک زو هرلنا ندمالسلا هيلع مدآت رمض> هک حوت دو

 EE لاپ نآ هصرع ینارف رد 46 یوم # ی ی دبلوا هرانا ن دج وتفو

 ید ندشعسو ین ادم كناج اب لوا (نامسآ تفه صرع دمآ لنت *

 ا هصرع تعسو ئالد اک ناسنا سەي یدسیاکراط یتاد م كن عسا

 تراشا هاهم وب مکن زد نیھمو مسفص یتف نیسزو نامسآ تفهو تب

 %4 یوم $ رل د روب داهشنسا ا ینوسص2 ك :سدق ث٫دح بودا

 ترسە> E والابرد چ مجان 5: نم ۳ OE قح کر خب تک

 هبتسب والاب حن ردشهروب e قح هک ددا مال سلا هیاع رھ

 یاست ق > مال سلا هسیلع ینترضح هک ردنراشا هقب رم تیدحوت مرهفص

 یس نکلو یناسالو یضرا یتعسیال یلات هلا لاق) ررروپ هباکح ندننرمض>
 بوروتک همظن نح رش كەي رش ثیدح سو ( عرواا قلا قلا نم"ولا ىدبع باق

 نء * زین شرعو نا-عساو نیمزرد 4 یونثم ۴# رارروی هلاکح ندقح باج

 زب عیا مرهفصنب ید هدشرعو هداستآو نیمز (زپ رعیاناد نیفبنبا مکن

۱ 

 ۱ 1۳ ۾ بیا موم 2 ۳۹ یوم % لس نیا



 ۱ # ۰۰ $ ا

 هب ایهام نکلو رداکد راد د و راکشآ راح الاف هالاک هلب راس تعا ییبدلوا ناي

 س رد هردو A عا هدا ز هر واد روءاوب ندنزوص اع وي ۵سال وا رد

 یف یجرمسو ی ك هه وام یایشا تا ایصاخو هد وجو نت ۶۱ را هاو

 هلیاكرت ی رجم د تایصاخو تایهامو ردقو تاهن ها ص كلونو ردفوح

 نح رش كالا رد درحو سن سود مو نزائروص هک و رهام یا لواو

 دیک وسو س وخنز سالار برع د رع نداهڏ لذ #%

 تسل اا تا ی ی بق نارد ا

 ا ۹۹ 9 و عار نالآ POE هر برع ده ) یالغزا

 بودا حجار ۳۹ ندکناهد قالغ یک ما ع سل كج یخ ندقفالع ٠ نسروط

 4 مر ر ناعرد ار نه نوک هجر ھ 4 یوم ¥ یدد هلا ارجا ۳ : رزوآ مب

 یی« دوخا مرنام_فو مط» سن ا ا را ود هنره (مرکنن یودمآ كتئود رد

 رظن هناك و باو ناو تاکنامرف 1 و لوا مروتاپآ هرب ینامر د كنس نب كسر د هنره

 بواب هرو عفن كفا ردراضر کو عقار کا af : رزوا م: د ما لقب ید مر با

 نوح :E مدعنهن a موشوت دوجورد 4 یوم ¥ مرواوا مي هاکا هله جوره

rمکنوج مدو اوا دوجو و مدل هدندوجو كاس ( مع و نیم  

 نکگابقو یا ندکمروک ینبیع كنب وبع یب رابا رغاصو روک یاسا ب> من,

 لوش 9 تر اشاو ھے EAT و ردنشاوا رو کم ام دمار لا یجرش

 هنس سن مھ هه بوج هما نیل ران یا كامال هزاماس د هکمدلوا هک هب هیت ره"

 ۱ دو اوا عبات داب ز عم ب بووا اوا قشاعو بحاکا لسععع هلوا عبا هک هلع بورا

 1 * یک یمرب گاه 1 نا کا ¥ یوم ¥ رو-ایق زاس هرژوآ یدا مع كنا

 یگدصق ناس>اوراکب یدتا 4 رده 0 ی م رس فشک تايعا

 فاطا در £ كيە هبت مولاکب ین ِنسرلیا یخ ةشک ی * حد مج ب هلا هلی> اب ا نسرابا

 | هنز یبارصا سپ رد اح او هب رک نوجا نوردرس فش دوخاب و یگاسحاو
 E ناتیمطا هل دابا EE كئ نر نوا نوساوا ۳ داععا و

 ۱ ار ارا ور او ی ¥ 3 یوم

 هیاعمدآ ندرت لا هلا لوا هکوھقح هللا نالو اس حو 7 4
 : مال- كلا

 شداد هک بلاقرک هرد 4 يوم # ىد یدنار درا ار و نص یبرانرض>

 _ ر دا < ا ت ت ت ا ل ا ت تتت ت تت

| 

7 



 و هر
 ہت ابا مک ییهرهاظ لافا قداص قشاع اضرُف هکلیا مالدا یترهم هل رهاظ ۱

 | تواوا مان قش تانارو هرواهره.س تب راونا مکنوج هسدلرفرمس سم راثآو ۱

 كيلع هب * xan دوبابح رکنت فرکف 2 دواوا ی EEE هرو |

 نت EE ؟ناب سرما تا ۳9 * ناهس 1۳ یور ۱
 ردنوجا عدد یردسعم لاوس نالوا یا ند هسقاس ت تالک لوا تس (ورهامود ۱

 یکی بدل روهظ دنا اک تاناک> تروص بانة و یاهم هک ردوب ل اود لوا |

 ناناشو نایع هد مشو یالحو هدنروص ناو ید ییعء ماعو ادخ لاکو لاج ۱

 هدنروص هنآ ی ملام هجرک ما ررروب یدلوطم ناهج هلبا هبهاا تایلجو یداوا
 ین۰ رد دید هجو نهو برق هجو زه هانع» تروص نکلو یدلوادیدب و رهاظ

 برقا هبا تهه تروص ندنهجینبدلوا هئي آت روصو ن دینیح یک. دلبارو هظهدنروص

 ندنروصیعمو ندان هم تروص هسناوارظن هتةیقح كن رب رهامار د دب رولا لبحنم

 یە وب ررروب بودیا لبثت یت دعا و برق هب ییسعم كنتروص میکت رددیعب تباغب
 هرس راسا متن ردیک تخردو بآ هدکلیا تاالد هش رب یرب تروص هک هلا

 رولا ندام یاغو وڈ تخرد هک روسلس نالوا یاردا ار ز رولیق تاالد هباراز
 اد هال ادیع ار ز رولیق تلالد هنوک ول هیالاب لاعو ها تروص لام تلدک

 تروص عو ردمویف لاعتم یادخو ۳ لات تروصلاع هک ردادب وهو

۱ 

 هه>ناثح افطار یدو هدنانکسو تاک رحو هدنامو هدنایح هدنالاح عیج

 کنوح ردنمزو نا 1 موفعو رد: اهلا بر لاعتم یادخو رذرفتفمو جاد

 تیهام الثم رارددیعب و رودی-و ندنریرب نس هلوا بهاد هشیهام كن رب ره

 ردراو هدیعب هفاسم هدامه سا ردهسیمان تاب تخرد تبهامو هلایس رهوحام

 | هک رد هلو جرف تایهامو هات نایءاللع تادیهامو دوجولا نک«ملاع تروصو |
 هدجراخ هسیفوصلا غیاشلاو «!مکطادنع ردهیلک روماو رد هیهلا هی روص دارم

 تردقو )ءو تایح الشمر دیسهمزال قیاقح كقىالخو عیابط نالوا هدوجوم

 | هدجراخ رنو هجرکا ردرلستفص نالوا ند هیلفع روما یلاثءا رنو و تداراو
 هدجراخ یک یروهظ نالوا هدنحرد كيآ نکلو رایدلوا دوحوم هل اییع دوحو

 كن هب وئعم قدافحو كن هیاک روماو و رلیدلبا روهظ هدهدوحوم نایعا نالوا

 هکلب ردراو یرتاو مکح هدینیع دوجوره یک یرئاو مکح نالوا هدستخرد كبآ |

 | رک «دسنسفنو رون روک یربغ هجو نم هچرکا ردهدوجوم نابعا نیع هجونم ۱
۱ 
 ١ | دنادوجوم نا یرااو .EC SE d اخه ندعاوا هل ومس روما ۱

  Eنام و 4



 یو
 هدنآ كع رکا هساوا تبح رانآو تروص لاعفا هد هسوگ رب ن رد یخ ندب
 قیارف هع لها كن هک لوارکا رلثم ردیا تلالد هم كنا هسرواوا یس

 ٭ یوم # ردن زهظم یخد تبح ببسوب هسیا راو یفلا هبادخ ناقشاعو
 ق>روت هب هکر اما ( مالغا راهانار راع * مامادش شەجروئ هکناد وب

 عاط» هلورد رارمما هلادخرون هکلب نلوا مالغ هباتساورانآ مامه لوا هلوا ماما
 | نوردزد تبعات هک یوئتم ۷۴ رولیق هدهاشم لالدتماالب یر٤ و دواوا
 | لەش یهلا تبع تبفاع هدننورد كناات (دنک خرافرتا زوددرک تفز * دنز هلعش
 ۱ ندرا ېب ه-سک لوا رولوا یوفو كوپ هل ردت تبع لوا رولوا رهاظو رروا
 ۱ تب نوح # ره» مالعایب دوبل شتچاح ۳3 یوم ¥ رلبا ی هم و غراف

 | زاوا جاتحاورلبا تجاحاکا نوجا مالعا یتسبحو رهمرون (رهپسردز دوخ رول
 | تك هکنوج ینه! یدروآ هرزوا تالفو رههس یترون ا لندن یهلا تی مکنوج

 ۱ هک مالعا هلیابسا هروا هل-هش هنور ندنورد یرون كناو هلوارهاظ هلاک. هبهلا |[

 1 و نکي نھ“ نام ماع ددرک ات ت ًالیصت تسه 1 یوم ¥ رلاق جاشحا |

 ۱ یتال-یصءئوا نکلو هوا ماگ زوسو کات ردراو تالسیصقت هدلجوب (مالسلاو و

 | لسیج ,دنلصا تبح هکر دوب تالیصفت لوا هدنعالس یخدو هلا بلط ندنلها

 ۱ طموتالب تخت نالوا هدعجج بن یعالیصفتو امجرد هنلاکو لاج یدنک كنيفح
 | هلیصفت بلر كنعچو رديب نالوا هناکو لاج یدنک كن هیهلا تاذ تانناک

۱ 
۱ 

 هسیه اته تابا مو هبل وک رهاظ» هتافصو هاعما مع هیهلا تاذ هکر داوا تب

 * سک هحهابدز قشعید هکناناج * یابر * ردیبح نالوا هنسادجو روهظ

 هد وجو تارذ تسوا دوسهش تأ رم * سوه تسد شنمادب دس راد سک
 | هدلیصدت هسته دارم ندلیصه دوخا * یبدزاب یمه قشعدوخ تروعاب

 ۱ ققاطم لاچ سکع هد هیوک رهاظم كسیناسنا دارفا رنکا میکتن ردتبحت هسلوا

 ۱ رد اهواج هدرکون نسج یا * یعابر * یکی نیدلوا تاو تاك فا

 | قوشزو * هدرپ نون لد یلبلوت یوب ر 9 هدروآ دیدقوشهو قشاعدص * هدرپ
 ۱ الثم رد نالوا ههچ ندلیصفن دیه دوخابو « هدروخ ارذع یغ قعاووت,

 ۱ ییسعولو یقایتشا نالوا هولطم دوجوو قبح نالوا هبیوج> نائج ثکواس لها

 ۱ تیآ )اک یقوعباف هلا نوح متنکنآلف) یهالعو راثآ كارحو و ردك

 | هکرد هلا رها تعواطو هاثلاسر نرمضج تەباتم هسهساضتعم كساسه» رک |[

 | قشاع لوشاما رلبا تداهش هرهاظ لاعفاوب هسنتبح نالوا هقح بانج كنت
 | غی دلوا غ زاف نادرا لوا هلوبترهش بواوا تفزو هلوالهتشم ی ۲. 0

 | لاف ا زال عابخاب 2 وا تجاساکا نا قفتسم ندکلیا لالدتساهااکا |[
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 رل نالوا هدرس ردر دهاش رانابحا نالوا هدرهاط هک ارب 1 دےاچ را

 افشای تسار هک تدهاش 1 یوم ¥ هسک نالوا مر یا هرزوا

 رواوا صااخ ابر E یه 3 كرهاط لا٤ا نسل رولوا ع وردو بذک یهاکو

 ن ديه رواوا تاس ندغود یهاک تسم ادم رواوا هذاکو هرو رهاب اعم یهاکو

 یکم هد-ةدلوا نیس ن دناریاو قداصو مد یکلتسم ۰ دو ذاوا تفف

 “قابس هدروح عود ۱ + یونثم ۶# رتسوک تسم سپ دنک هساناماردب د اک

 : هلبذک هو شمچا عود الثم ( دنک اھا رک م یوهو یاه * دنک ادب |

 لاح یک رانلوا تسم ےک ربا راغلم رغا شاب یوهو ی اه لا دی كلت مرب
 ردو مایصرد ین ایم نا 4 یوئثم ردسقون را ندکلتسم هدیآ دسکنا

 رد هدنالصو ه دهاسیص یاره لوا ( تس الو تسوا ہک دا ناکا * تسالص
 لامفآ لصاح ٭ یوم ۳# ردیهلا تبع تسموا هک هروتک ناک هقلخات

 ینورپ ل افا مک لصاح (تس رعضع هجارب دشاب ناشنات # تسرکید ینور

 عضو ینورب لاهفاوب نکیل و ردب ريسغندینورد لاوحا یب ردرکید یروصو
 هنطاب رها هک ر درعه هدنورد هک هنب رژوا كل هنس لوا هلوا ناشنانردشعلوا

 ور داعگ هفلوا بذاکو قداص ناشن نالوا هدرهاط اما رواوا ناشنو ناوئع

 سا وا تسار ندنسوا رک كن روصناشن لوا بودا عورش هناجانم ندلجا

 هرلب رعغو راردیا باط ك ابا ری" ندنمضح یلاءت قح نوعا ابا قرف
 لرر وب داتشرانوحا كسا رب ندیلاءت یادسخ ه دصوصخو جد

 (تسارز کن اشن نآ مسانشان ٭ تساوخ ارام هد ربی نبا براپ 46 یونثم
 ندب رظوطیتناشن تالو رکالوا مکا رب و یی لوا هلک غال اوسو بلط ءزب نس ی زا
 دوشنوچ یاد "رمیئار سح 4 یوم ملیلبا قرف ندقداص بذ اکو ل هیلکا

êری * تسره طعمه باس دون رسا رڪ # دوب هللا زون رظا س> هکنا  

 لاسهفا هسا وخ نطابلا ناونع رهاظلا ( تسرب تح رک یشبوسخ
 م العا یپساق تدوعو تک ورانا تداهشو تل الد هورد ل اوسحا فور

 هک هرها طظ لاعفا نالوا دهاش نکیلو رلب وس ی رل ینام بو دبا
 س> ناوارسهنم یو كنآ همحره لص رواواقفاثمو رک اکو قداضو تشساز

 ی. والو ا هللا روب رظنب هک سج لوا رواوا هج نسیم روا یی نوا كارداو

 رثاالثم روایف لال دتا هوم ندرتا رانبلوا هللاروشب رظان اما رولیق لوا تی ندک
 تداهشو تاالدءهرعتعلا یناملا هقاو دانآ هک ردینو رد ثءگو لاحر دوم وی ور لاعفا ۱
 ۱ هک ېک تبارق ل وش ردرهظع ید هنو ات بحت بایسا تب ران آ مکن وجاماراپا ۱

 ي ندنع 7
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 وارد اقعو ساد ارم كد لارارک در هکدد معو نزوب ردوب هج ندهصق ەك 1

 | مزال ییاوب و یروا ندطا-طو اصو یروا ن دوکو ن دوبا رد ولک رک
 ۱ هدنوا مسح نالوا توس تاه هک اخوبدوخا و هداسد رادوب ردن 44 رور

 كنب ر ره مکان زرد هدارچو نوچو عازو ةدارحامو كنج زدنوک هک

 یحه بز ٤ یوتع 4 زرروپ بورونک همظن یس وزرآو عازنو یتساضتفا |
 كهاقناخ هشحه نر (هاجو ناوخو ن اوور بآ یە * هاقناخ حیاوح دهاوخ

 ماو هک رلبا بلط هاجو ن اوخو نانو یور بآ یه رسا تم زاواو جیاو- |
 * یرک هراح یب نز نوحه سن ۹ یونثم ۶ ر درلنوب دا م ندهاقاخ
 ید نوا تالدا هراح یک نژ نست ( یزورهد وج هک فاك

 ۱ تمظع ٥ هاک رواوا ی مدیا لاو 9 عسماوو یاخ هاک نوا یلوصح كندايع

 رد تک E نیز دوخ لع 4 یوم ل7 راسنا سا گلارورسو ۰

 هاکا ندررک ؤو ییدلیا كن دوخ داعم لقع ) تاب هللا مغ رج غامد

 ۱ لمس هتک 4 یولثم ردقو یرغند) :۶ هللا هد كفو عامد كنار داکد

 ك هصق هحرکا (ماغ نونک اوش هصق ترو-ص * مادو تس هناد نیا هصو
 رد بک مادو هلاد هکرد-نو لععو هص>ح ن دهص ییعب ردمادو هنادوب 7

 هروص ید یتعمو هبانعء تروص ارز تلا م اع یئروص كن هصق ید اما |!

 نک هروهظ زمرو ص ید یتسعمو لوا دم زمام تروص دال ر دال ||
 | (یدب لطابو لطاع لاع قلخ * ی دش یناک یوم ناس رک + یونثم # |
 تاافک مالا د اقتعاو نافرعو ن اعا درع یه یدباواین اک یوم ناس زکا ||

 تاناص لاعاو تاماطو تادابع ین؛یدرواوا للاب و لطاع مع قلخ یدیلبف |ا
 ناک رالاب لسعو ن اسسللپرارقا امایدرواوا لط ء٥ ندکلسا تاتسح لایفاو

 تیحرک ٭ یون ۶# ر دندناونع كطاب رهاط هکر دندنطرش كناعا ید |[

 نرکف درج هلا ةع رکا ( قسال تزا غو زور ترو-ص * یسنعمو ترک

 تادا عو یدزلوا یروص ككتالصو موص كنس « رزوا ریدةثوب یدیاوا یهو

 ؟ دهها ناتسود یاهیده یوم 7 ی درک مز رک مزال كالا 7 9 ها.ط

 ۱ راد. نالوارتسه ° دن و ردو اء لوا شعر و یالدها۶# ره دهنالوا یروص

 یار یاهت ګر A دهاش رھا طظ یاهداس>ا کنار 1 یو هرژوا



 و
 تست سسو#

 یب ورکذ نعرا بح تببحاینا لاقفدابطا تانفاصاا یشعلبدیاع شرعذا ) |
 هحهرب درک هودبان ز تین وريو 4 یواش 3 ) ( تالاب تراوت تح

 هرزوا مالساا هيلع ناول ترا ند هصفوب هکنوح Ca محرلاع ناهاش

 | ینشدش هک یوم ¥ یدلبا م>ر ر «دزوا یرلهاشداب ماعمیج یدروتوا رابغ

 یداوا عیفش مالساا هی لو نا ياس (!رم رمی دا د هک ەدىل اکاب * اولو تال هنا تفکو

 تلودوب نسب كدرپ واکب کرب و هلردفو لاکلو-2ییاواو تل موب یھلای داو
 ینآ مکن نعهلوا شهزب و تم 9 لااا هکر و هه یک لوش یتراماو

 ںواک ندنقح كئراماو تاودوب هک نالوا هل الاکو تلادع لواات درب و اکب

 تعذ اعلسوا * مرڪ نآ یکی و یهدیرگر ھ + یوم ۶# دیگر رض هند

 نس هبلباطءاک او نس رب ورک هی ره لاص> نس>و یلادعو لاک )مم مه سکنا

 نوا یربغ ند ¢: مھ هقیفطاق هع کل وا و رد یاس ی كم هاب و

 (یدء ۵ م٥ دو هج یی. دوخ ۴ یچم, .دشاب وا یدمب دا 1 4 ى یون «

 رولوا هل هل رلوا  رکصندنب ید رواوا ییم ءکلب ناوا یدعب هسوک لوا
 یھ رد هل ۳۹ ی ه٣ ص هد هاد اک هر صدد هل هلسح نامز 4ح رکا

 ردعاوا ه درب رب یس و تیهاربز یع دم ین و عاری مب لوا ر ردن كعد دوخ

 هلع نیادا روهه دنوب نگر ؛ ناق ت تيا او تەھ « دف دلوا ر ظر هدوجو ةو

 حرش 4 یونس # عازت یب رواوا واوب ن دنهجوب رواوا نیاياروهظ دنا
 یسحرمش كزوسوب (نزود م هصشت مدر رک یزاب * نم كيا نتفک تضرف نا
 كنس هعد €: تم وحی هو لوا هارایع نان تبع دوخ ید رد طرد كعد

 ندنهج هلی ونقه داكا دی ام كنا هلکتوب ارز رد ضرف ك-ءد نج رش

 ه-ٌس هصق نزودم ور کن نکي او ر دم>اوو مزال ق واک حو ۳ یتغبدلوا

 را عوجر

 E AA وا تفحو برع یارج ام صاش سا
 ۱ رکا : ما ردهدنناتس ی كنص او كسا رح ام تاتفح كااو كب رع

 ۳۹ جام 8 تا 9 د ۳م ی »لب هاب یو ا ییردص

FT FEENEY 

 ید ,A ا > دا رح ندصإع ا اورد NS یدل

 لا# نا # لقن د انفا نزود رع یارج ام 4 _یولثع ۷ رواوا 9

 ۱ ۳ ۳ تساسداب تان ب #درخ و تن کد رمو نز نآ* لغعو نادیم دو> س

aارحامر دناو كنج ردوبشو زور * ارس یاخ نا ) 

 | لب یلاش تاک و لع یاو یداوا عفاو لعن یسارج امو ه اک> كاز ود يه

9۳۰: 
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 ( یتولصلع مططفیل) هک نود ( ة-رابلا ) یدلباضب عناکب ( تلفت ) رکت
 هذخا نمةنکم هللا یناطعا یا (منم هللا یتئک-اف) یرتوا ن هکعا عطق ینو اص من

 مد وط یان (هتدخاف ) یدرب و تنکمو تردف یاد هل اکب ىل هيلع هردق و

 یراو-سنم في راسسییع ) ملفبیب رفع لوا ( هطب رانا ) مدلیدنب ( تدراف )
 هت رفع لواح ( مکناک هلا اورظنب تح هکر در, ندنراکر ید كل رسم ( دجلا

 مسادنرف مدلیا رک ذی سد ( نايس یا ءوعذ ترکذف ) "رسهیلبا رظفرک لج |

 ین لاکلم یلبهویرفغا بر لاق ) یدید هکیتاعدوب كەال-لا هيلع نا ياع

 س) ال ہادی ا ) الاخ ( مدلبا درج رغءل وا نی سد هتددرد ) یدعد نعدحال أ

 نیع هّماخ نکیل ردهد اشم هد یمالکو ب كمال لا هیلع نا ياس ترمضح

 رردیا نیببنو ع سصت هدلګوب راک دنوادخ ترض مکت ردشعد یشان ندنج رم

 ربهفب ناو ترمضح نوجیدد نعواهو ۴۱ را ا ھڪ (تاعولا تاكا ) ۱

 4 یرغ ندش هک وند هلل ورد ساک ب كد با هءهاکب نی رات ندا لا هلع ۱

 * دوجو فطانان نعرغاب نک هو 3 یو ههر و ترد ةو و یکطعوب ۱

 زوسوب هاب ۱ E فطاو ه A یرمغ ن لب یا ( دوبنآ انا داما ره اھا

 * نا ناو اوه ذال رب ۳2 یو 5 یدلو ۱ دس> لوا وا امارزکب هدس>

 یا رم a St نغوفوا هلناج یس هتگند> ال یعشال ( نادهوالگ ز یدعد ندر“ |

 %1 رطخدصوا دی دل نشا کل 4 یوم %ِ هاست نداد حو ل كلا

 رطخز و ۳ ۳ مال J هیاع نايت تربعح هکلب ( حد عد ناه تالموع و۰ ۱

 ما رش م 4 یوثم $ یدلوا یورو سابوع و ىلع ناهج یدروک

 هدناود نالوا یروصو هدتنلبلسس ( نا لث ن اما * ند م 3

 ندرس نالوا هلنسرمسک ردراو یموقروق سان هلیهوقروف ناج هلیسوق روذ ند
 ر دقو یک تلودو تطاس وہ نا یک كلوب نوا مزب ناار رواو ا ناجدا رم
 ا هیاع لاق ررروب تاور 0 اب ییبدحوب یوق ماما دحباصء ےک ی

 تسش و دعضرلا ت و هه لع نوکنم BE ةرامالا لد نوصر ےس کنار ۱

 نارا ارهدص نیزدزدکب * وا هکدابیمه ن رايس سد 4 یولثم ج ةمطاقلا |

 هجو توناوآ ر ورغم هتنطاسو تاودوا هکر دکر ک تمه نعلسرب ر سا ( ووكر

 نا-:>اب ۷ یوم % هات گه هب وددزوماو هند وب و تنر كسی زر زو |
TEE E 

 ترمه> هک هل و نلعا ) مد ٽ سد نت ۳ سک ام نآ عو“ مهدوازوا روا هکیوق

eتنم  alana naan iiaسم  

 مکن یدلذر سفن یلدا ىجوء اكلم لوا یدا مالا هیاع نولس
 تانفاص

 7 ی> بولوا تویزام یدنکیا تولوالوغشمهنرمسكنا هدفدناو ضرعاکا دای

 یدروبن ریخ ندلا هدداص "هروس یراترض> یلامت ق > زا : یدراوهب ورظ سمت



N 

 مارو زلت دوشوا مخردزاب 1 یوم »۷ رد ةرطاو ن رج ییآكنا هشارب
 نالوا لالحو نرش ہدنس د رع ثكلروکذا لوا ورک (مادالا ما کر ۷

 فلک رس هدک درا دا هب سه لح ند رخ سد رواو | مارحو وا هرب ا م رش

 هد 7-۵ صرھ د>حاو یش سا رواوا فیطا ماداو رود لا مادالاما ۳ ۳7 ۵م

 یوندتا دا نازک راوایک هداوا اش رم شا دوام بن ره هکر واو اهدمکحرخآرپ

 ها ندد هدوحو تارهاتع یک ییدداوا ا دوجو كند ته یاس ظوظ> و

 . ررروبب بودیا دیبأت ییانههوب ید هلا فب رش نایب وب میکتن نلوا
 یخ اتسک دیاد ار اد ص یک ل کیلو هجر ھ هکنا | یععرد %

 نا زار روګ رامادراد" ناب زاربدبطاو ا هکید رک لە نامه و ندر 1

 1 دراد نا زاژ هروغاما دراد نا زارروکنا ف ر واممسو دراد

 هزدن سص رانا لء اک لو هک یی هاسذ لوا هک ردهدشنارب یسانعمكنا فی زمسم خرمسول

 ناز هدط اولح ارز رداکد قبال تابا یسءف لوا نانحهو كابا كلخاتسک

 ایزی هروغاما زغوط ناز ءزواراقو قوغوصو رتوطناب ز هه: اما رعوط
 كب وعم كە رک تیاوب ارز ا كبد ۳و مدعنام هلل کال رغغیا) رتوط

 هام اب یدرود هد- < یببح یرل:رمّع> یاس ی” هک زد-ثملوا ی رهظم

 كابا ترفغ» ه-لکااب یتسیلبا رخ اتو نیلبا مدت د ڪک لذ كنس یامت هللا
 هشت الو ةر نل اسرب سد یدلبا ر همد یعف ا نیسم من کش ن 8

 ره طء هنر لا رک تناوب هدد داو ۱ لسماک ثراو هنرضح لوا تورا

 کت یدس:اما رواوا رو#۰ A E رنو دن د نه مدام ) تبواوا

 ورک ٭ یون $ ررروپ مکن ارواب رر هسلا دین هوا هد هیتیموب
 ۱ 9 ا هوه هرات بااط دروخرو# دوش یو درو> یرهز

 لد هریتو شوه هسه دب رهز یدتیمو بلاط ,کاو رولوا لسع یناص هسیب
 نال نبا ارمریغ هدم هک * تسدمآ نا-علسزا یلیهبر ٭ یوم # زولوا
 ٤ :ss !علس (لافر) هکر روب دا.هااتر ںائچ هدداص "هروس ) تسدو

 بالر اکب و (اک-م یهو ) ه- ةارب یب ( یلرفغا ) مراک درورپ مب یا(بر)
 لایق TEE هد>ار , هیلوا قال ( یدع) ن ده در ال ینشال ( هک لا تیهوم

ENمکتن ۳ اب شوروطف حاب رر دارم ندید ءا ن هو لی ال ییسال  

 و یاهو ید قب رشت دحو وردا تاالداکوب هد رخا كل

 ندلسو a اع هلنا لص هفا لوسر ترمع> یرلد هرم ور> هنع هللایطر هر رهوبا

 | لاق ردن ده رب تیداحا ینیدلوا هيلع قم كشرا ام واسم راررو تداور

 ۱ تاج 71 ی-»# ت» رفعر ند:> "دیه زار ا ) نجلا نات رفعنا ) م السلا دلع



 ت س ا

{on} 
 راک وو مس دلا كرش بودا دا 096 م ندا
 || هدمادفا "هروس یدرو-یروا ندوب لجورع قح بانج رروب بسانماک و جد
 : رداد ن نیمعم تاهعو تدر هنا وی>و تانابت عرج ییسعا هد سابا رکذ لجا

 نا 4 یوم ۶# ردا عده تعاسرپ هلو رخت تاسره هدک داک فامز

 تک >ورس ول EOF یدرو> او ا 8 و شک تیوع و« یدک

 هک یزوسوب دشا فسا كب وم عج هسک د:شا یتزوس ینا جر

 4 یوم # نوداوا شون هک دا رکا ردناور>بآ یون« نعرلبا عاقسا

 همالک وب (زهک فرح نترد نيب ون حور* نه ار نا ناو دع ناوخ ناویحبآ
 هدست قرح یکسا EES یساورا بواق هک هءوقوا زوسوةوا ناوي >نآ

 ردینک هک نو ردرلیش ش بیک ارت رو تاکو عطعنم فور> رو ۲ حورکب

 یکی هات نهک فرح مت هم طرب هک هب مش رارمماو هفیطا یناعهوب

 فیطاو هزات هرجا ۵2.2 قورح نادبا یش تایح تالکوب نس سرر دیک حور

 * قیفر یوو ر رکید 0 % یوم % وو كعد روک ېک حور

 فیراصتزا * رام رهز نا مه تھ یاقمرد K قیفدو ناهن ٽڪ” 9 | ناجو همه

 هللا عاشسا یتانس ردراو هتکن شوخر هدلحموب هکر ررو-ب (راوکشوخ یادخ
 ادب و تم ددسن ضع ردءیقدو ناهن هداز ی نا هتکنوا هک ی دریا

 هداز یک ناج لف هذراع دکن لوا ی هرزوا ردعو ردشلوا عقاو قیفدو

 هکر دوپ هتکت لواو رولوا كسءد ردناهنو نقد هل-تبس هیه-وک ضب و رهاظ
 رر هان ور ل دهالا داع 3 ایں توهشو تذلو یودد تاودو تلا

 جد ەدءاھەر و رد ےع هرلثل وا تروص لهاو سن لا هکلب رداکد ندرلب 1

 كرلنر ا هلاک ەد یدلواراوکشوخ ندب راصد نالوا بوسام هنادخ رامرهزوب ےھ

 یناعس> تاوهشو یناسقن تاذلوب هدنماقم رلنا و توفص ند هبناتسن تارودکو

 مرلنوب رلرش هد هدانا ۲ كالهو هدهد ررمه ش اثما رلنوب و تس ابرو ت زرعو تاودو

 نفر اعم ۳1 یو ھه % م هفاف نهروکر ا هرهذو بضغو نصر ودر

 ردافشواود هدر رب ورد رهز,دماقمرب (اور ییاجردو رفک یماةرد * اود ییاجردو
 درک اما ھهج ۳1 1 یو % رداوروزتاجهدرب رپ ور: ۸ و رداط ورفک هدماقهر

 گلشن دهم ید هدلحوا هد رکا (دوب نامرد دسر رد اد نو> # دوب ناخ

 هل وب منوج روا وا ررمع هناح هاست AE نالوا ییکرامرهز لوا هدندوحو

 نامزد هبا ةن تاذل ناناوا رک ذ لوا هد را هندوجو لاک لها یعب شش

 3 دسر یروکناب نوح ۴ ك او دشاب شر هروغردبآ 1 یو روسلوا

 هکاروکناهروغ هکنو> نکلو رولوا ی اب آ هدنس هبت ره هروغ ما (كبنو نر ریش



KES 
| 

 هش رب لواو (دنکاوسر ندب ردار رگ د ناو * دسنک اد واکردار رک د ناو |

 | نالوار صفان ندر هو ناسن لوا رکذ هدنفرععو لع ندب رلبا اد ,دزاغوب
 شرب سه رواوا ر هاظ ه-دطب یا لوخدلا لبق هدنزاغوب مارح ماعط ته |

 ردار رکد ناو 4 یوم ۲ رلبااوسر هدشدب هرکصتدق داوا لاد هثرا

 زا ثدح هش رب لوا و ( دهد دهد شزودرکچ مخز نآ قود * دهد سزو سس تدح ۱

 || مارج یب رو, و مخز ياد رکج یفوذ تمارح ماعط لوا ررب و قلاب و ۱
 قوذ كنا بواوا رهاظ یترضمو زوس كمارح لوا داتا نیسح كلوا روخ ۱

S> ۱ ۱كعد رروکرب ۱ هدراالب ودرد دفا و یمکش كناررب و تعتزو ما اذ ر  

 ی رارج بورق نع هکر درا- لوا رهظء هت جر یاءت قح امو ههناطوت رولوا |

 رزرو اھ هب وت تولوا بد" و٥ ا یھلا داو رارولوا شم ڪڪ > هدابژد ۱

۱ 

۱ 
۱ 

 (روک رعفزا رم دسهبار رک دنآو روهشو مایا دار رکدنآو 46 یو #
 دسەو ه و واو روا وا ادب . هدعزنتااح هر ؟صندرو -هشو مایا و ها هث رب واو

 ر*دردلا تلهع شدس:ه درو + 7 $ رولوا مول هم هد دربت نولا

erayلواو دی بوم ۳۱۷ هدد هری را او ۳ 2 دوش ادب  

Eتسادب یدل ھم * ناهجرد 0 تار ھه 6 یر 3 رواوا  

 د ادب ب تلههرپ هدنامز رود هدناه> نوجا رکشو 0 ۱

 لوا هریملک تدعلوا ردراو تءاسر و تدمرب هدنرود كنامز نوعا "یشره |
 كنر دالدا * باستفآ ردنا هک دناباتهلاس + یواثم ¥ راک هروهظراک | ۱

 یافارب و كنرلسعا هدنسهبرونرپ كف افآ هک ردکرک رالی الی ناتو یاهو
 1 (دسر رجآلک اجانب لا * او اتوادرف ات f یوم $ هلو وترپ و

 هل رب لک یزمرف ورک بوش هلاک هدیآ یکیا هرپسنالوا هدنشناماک او هرتلرب وریک
 رد هل یبس> یغیدلوا فیطا رجادرو نس> صیصخ هرجا لک روشب ربا نکد |

 دوهرد نارهپ 46 یونثم ۳# رذلخاد هدمکحو یخدرللک یربق هسخوب

 هک رد هللا لوا نیط نم (مکفلخیذلاوه (لجا رک ذرد ماعف الا :روس * لجوزع قح
 یا هلوافوذح فاصم دوخاب ردسنیط لوا دام ندنیط یدلیا قلخ یز
 لسجارپ یدابا اضق هرکصندنا (الجا یضق م) هلوا كعد نیسطنم مک ایا قلخ
 رد تش هدنتف كهللا لوا نیعم لجاو ( هدنع یعسم لحاو) ردنوم هک نيمه ربغ

 دجنراو هتوم ندنفلخ یادتا دوخاب و هلوا تمایق دا رم نداعسم لجا نلواربغتم |
 مکنانفاو مکن ادیا لع هتردف ملام دعب مت غیا (نوزنمت متا م) هلوا تدم نالوا |

wsنوکتن ید  eنردف كهالا قسم اید هردق ن نونیتق  

 4 هرکصندگ داب



 سس سوت ۰

 ۱ سعی رر هاظ ندرظذوب واطويجآ ( دیددننادتبفاع هم ردزا هدیدیدیان را

 رعب تیفاع نکاردا

 ۱ ا لیدر a هح چ یوم 2 رواءا رداو هکهروک

 | رواوارداق هکمروک تس IN RB ( تساطخ و ترو اا

 | ددینکیروخآ كنیلاوبح ح ور هکدروص ماعوب ینعب رداطخور و رغ زوکن یب روخآ
 رداکد اخ ندذطاعو ا-طخ سا ردرګ روک یتروص ملاعو قار ھا_ظ مشحو

 هکمروک یو هکلب زاوارداق هکمروک رهاظ مشچ یکدن رب شو ناسالوارک ذوب

 هک شاو یا 4 یوثثم ۵م ¥ رولواك ء٤د 2 ۲ یزوک نربع نالوا نیب تبقاع

KEهرس هللا س دف نالوع ترڪ > (دوب ر صم رکشردنار هز كبل # دو  

 سغن الاو قاف الاف ةلباقنلا اهرهاسظعو ةدا- ضنلا فاصوا ح رشدءب زب زما |
 تی هفاط نالیف ارمیگ یی هستم لاءفاو و هاجر كنەلوكزايو هسادلم فاصوا

 یرهظع دبلاج و هیفط) ءاعما قوح یا هک رارروب بودا عورش هرس كنلواةت

 یهاا فطا یرلنا یلها تروصو هکر دراو ول بش یکر کش فیطاو ن رش اترو ص

 هدنجما نعمت لواو رعت هدنحما كرکش لوا رهقرهز نکارایادع یار تمعنو

 ف هلایلوال هج ر تعا نم نامه ههجو هللا مرک لد لاق اک ردرغنسم تم

 هل دش و هراکهت:>یفا ارط نوا هتدها ةى هادعال هنر ند: شاو هجا هدش

 هنا تف ) مالساا هلع لاقاک ردشکل وا هطاحا هل دلو ت توهش خزود؛لاو> و

 قطاانرامهال ) كمالسلا هيلع ءاتلاسر ترسضح (تاوهشااب نارمثلا تفحو هراکلاپ
 هایش الااترا مالا هاتجا اتفزراو الطاب لے طال ارا مهالا هعابتا اشتزراو افح

 ترسهح هکر دنوجما بیگ یدفرخ نم لاعفاو نهرو میایشاوب یرلهروب ( یهاک

 كنهسدتلمو ههبنشم یایشا سکره ار ز ردداشرا کیا دادا نددابعلابر

 س ردرالوف وتو ریکو تفرععو لع هال رداکد رداو هریک

 مهد یرادقم یایکو ۸1۶ س ؟ ره یاستلعو تاهدشء نالوا هدو رطو ندو

 نادندو بلرب نوچ رک دناو ه شدسانشب دوشزتکربز هکنا 46 یوم $ رلبا
 تس ەو رو نه هلت حذو فطا ا هلت اغ هکلوا ( (شدز |

 ۳ hE TN 1 یونیم ۳۹ رول هدقدلوا لغاد ۱

 رانادر " یش نالوا كارهز لوا یا سپ (اولک ناطیش 7 رم هرم هحرک

 یواش زا رروآ + رەد وید زوک- ناتي هجر Si لوا نک او هزاغوب /



  ر
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 کنون I lJ ۳ رم ی ۳ رش هساک ب ور جو ۱

 : نو> ی رش س س اررګ 2 یو ۳ نردبان ده دهعرد رد دود تودبا

KCنالوا قلعو طاب هسا رب یرب لوا ( و 9 ن وج نشود كير نازي مام * ر  

 دارم ندن رمش رگ ر د-نشور ییکر د رو دذا یمعط ر دنن ریش یب ۲ رکش نصا

 %4 یوه ¥ رواوا تیاده تاعصاو تءاط لها نالوار ۾ ضم هلاج جو فط

 رام رهز یخ د نصا ( راوریق 3 كنرو جن مط * رامرهز نوڪ 0 د م 3
hrرفک باكا دا رص ندو رد- اطم یک تفز ینرو یا 7 ی  

 تح زا دننمم مهر ودره 46 یو رواوا تا الض ل هاو تصمو |

 ۱ ۳ یا ره (جوع حوم اب رد بآ لاشمر * جواو |
 ند هره ور دول و ند هبت رم یهش یسکیا ره ران لهاو داخ لها ید رارروا

 ی٣ جو«حوع ه رزوا یلاث كن وص ا ردراروابق ظالتخاوراروتقد ۵-> ر یر

 ل-ها هسروتف هد هد رب 11 نده رقود و ن دوا ی راجو كن وص كناب رد

 4 یوم $ رارولیق طاخ بوشرق یک كنا هثب رب یرب ید منهج لهاو تثج
۳۳ 

 3 ج 0 4 رب برو ام لدم )ج TE ی زا ندز مهر نروص

 قصاو رد هیلاج و هيفا ءاسع»ا دام زدش ریش یپ کرک نص كتدخو رح

 کاو رد هراالحو هن رهق یفا۔ہصوا دارم ہک ر رام « دنکنرو جل یبک رام رهز

 تواوا ل صاح ندندج و یاب رد و۰ جوک یک ا رد بآ فاضواو اے هلوک

 كراك هلرلتموم نە ر دياي طلتخحو بول: روا هنن رب یرب ندالعاو ندلقما

 هدعناو رد بق النخاو ظالتخا كرات لها هلر ون لاو ۵ راکنا )ها هل د> وهو

 ص رلناج یاهو تروص كنسابق روهظو كنسهروا هی رب یرب ندکنت مسج
 ردهب ره تفص رثا كجو هیفطا تفصرثا ملص هک ردفالتخا نالوا هدکنجو

 یراجوم ملص ( دنکیمرب اھ زآاهایگ * دنرم م 0 یاهجوم € یوم ۆئ
 یرادیک یونسکو رم رد زر وا « ه رب یر واوا لص اح ندشمات رداف طا

 OOTY 4 »رکد عقرب كنج یاهدوم 4 یواش > روا زاو رب وف

 دزورب زیرا بواکر دیهلارهف یاب ردهرزوا رخآل کشید یرلجو«كنج (رب زو

 دشاباهرهم لصا هکناز ه دشکیمن ربكبارافطترهم € یون راباوحمو
 رود ¥ یوم رد دشر یلصا كرم هک ار زرکجهب وانطیرا بجا تمح (دشر

 رونلب هفلیجآیب ولتط ت توا دعور 4: (دروخردنااعب ؟ نیرشازلت *دربیم یم تبار ن ریش

 نڪ "ی رواو نوش ار نر لوبیا نا یدنکینم ها

 قا ۱ ار زراوالب قو قدالقاوا ure ti هدرا اراک رش كلت

 | ی دن < یوم % رداکدن Se ھاسا یاعجا كل دض ردرادض



 ما رشک رانا جدام یر ک دایا هام دقو کام رنک رلاع نالوا ۱

 | ار ز راب دلوا یک ربدت یز رب شنا رالوب وريا هديل دن یر وا را ۰

 هلو تقیفح لاع و هال تعزي بودا كوت تدا و ی راک دادا هرزوا تاداع لوا ۲ 7

 هکیدررد ات بغو مذو تءالع و نءطهرلنای الع واسور كلب ایدز ە.ارق تو ۱

 نالف ب وراوو ید لر نھ: رط ی دادحاو هاب قدسعآ نالو یک دروکب

 قیرط كلاس و دیلقتلا كرات اذه اننامزین ن واوا یدلوا هدخ و عبا همسوک

 ایا ها عون نوا توعدو داشرا ندالعا تنج ترضح بانج سب دیح تل

 ۱ ۰ ارورپ ن ویا مهج قیس ا 1 ی رهدرورپ هزتسوک رانا ان یدروتک راد ن دایاواو

 ردکنک هئاو م الساو دیحوتو كمع كر ی دلت یتمالع كرنا هکی رلثلوا .دامآو

 ٭ نايفتلي نرحأا ج رم یەم ناب رد
 امهم نايل ن رعلا جرع) یرلتمضح یاست قح هک ردهدنناس ب یمانعم كلا

 كىلا لاسراه اعم یاد نج نسربد ةبادلا | تج ممی دروب ( ناب خزر

 رح وزن رع یدلپا لاسرا یلاقو كلرابت هاب هللا امهاسرایا ( نیرصلا ج رم) |
 زواج هب ر یرب نع امهعطسساقب و نازواج؛ یا (نایقالب )هنب رب یوب یییرش

 نم نیص> زجاحیا ( خزر, امه ) یدلوا ساع هنبرب یرب یراءعط-بودیا |
 یصادنا لاسطداو ةجزاملاب رخالا ىلع امه دحا فال ىا ( نایغبال) هللا ةردق |

 ءالآ یًابف ) ربا ل ا طبا نس هصاخ كاب ر یر بود ازواج ندلرادح نع ||

 نکس ردا بیذک هم یینف 3 رکب ر یس ر رد هنیلعت باطخ (نا ڏکن امکی رز

 و رد *ناک دمه نیباردلخو ران لها 4 یوم ¥ سأا و نج یا

 ه دناک درب یسکیا هکر وک ناک دمه نس یمه لھاو تنج لها (ناسیغمال خزر
 هس هک رع كس رب یرب یسکیا هکر دراو هدرپ و خزر رب هد-نسهنروا رانا راررت وا

 فاقموک ناشنابمرد * هنمهآ روت لاو ران لها هک یوم # ر زانا زواجت

 نم هتسام كرلنا نکیل ر د شمر دارها هدر یر روت : لهاو رات لها ( دنتهکنا

 ی ۷" یوم ۶# ردشلوا عضو ید ر دشاراب وڌ فاق هوک نطابلا ثبح

 | رزو اخ الثم ( طاب رو نایاب دص ناشنایرد * طالنخا درک رژو اخ ناک رد
 | نااس زوب ,دنرانابم كرز هلکاخ اما یدلی طالثخا هليا یرب یرب هدند مم هک یک

 ۱ Tea E ہکنانےمھ وک یونثم ۷ ردراو طاب رزوب ہ-ھآو
 | كرادرك تاالض و رامش تادهو كران ل هاو رون لها ( هبشکب نامهبع نوح

 ۱ یک ناحهم كلك ر و هلوا معتم هش ورد هد ه دالقر هکر دسک كلا اثم

 عطف قح بالج یدقعو ر دیک هنماقم ی دنک سکره مالارخآ هلق طالتخا
 قل رفت و من ےک یهبشو ر د (نوهر اهدا مربا اوزاتماو) قاد صوب تود

 AUS 4۳ < یورا و



{in} 
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 مالک كلیا رکشو دج هپ یلاعآ قح ید هدنس هلباقم كتمعت وب ردنههثر یساوا
 هلدجلاو اولط نذلا م وّةلار اد عطف ) یاعتهلا لاقاک ر دشعلوا تراش هلع

 لالا بر  (ùlڑک ناشر ۲ ناشرهم* زا ۲ مدح ز ۳ ناشداب رک ناشتسد ىو

 هل رانا یرکا یتبحم كلرانای رکا یزوک زیارت را ( یک م ح

  08یک روک یرل او یک دیک یراو یو ط یرکا ی ا ی میخ یک

 لص یرکاو ی دات یک او رد فو یراق هر ات

 بوس ءلوا لاوس> الا مفت هک رد هةناتطرپ ی مع دیا بضغ یرکاو یگدا

 زا هداهناب # لقن تانا رزو دیلع دقت ی زا زا € یو 3 رداکد د هلل یرالاحر

 رک دمه شوکو مشچ یاب دزا * ر حرفم ا دک لج . یترحربب * لةع رب نا « *

 دی امن 4 %* ناک ديش نادر د روآ  Eرخآب درام ( ناک درورپ رة س

 رم نه هنلعفو هالوف كذا بودا مزال یک هدال هل ول ۳ اوو اوو كر هسک

 هرابع ديلقلا) تاع رعنا باص لاق 3 رربدهغلوا ج تویلبا # اهتعالم و رظد

 لم 5 رظذ رد ن ةةيةللا دم لعق 9 لوءهداع ايد هریغ نايل عادا ن ع

 هلع عاص ترعح ) هقنع یف ةدالو هود و رغلا لوو لوح دلانا لیادلاق

 نالوا دساقمره نکیلو ر اردا دارا یتا” تحصد تاساوب ندنناسا مالسسلا
 انآ داد مودو هک راد د روئلوا دا ص ۳ ول و ص رعد ج د 4 هک ۳

 یا یر وا ن دیار ت ااورو لوت ید وروا ندرلالا درلوت ھن راداد > و

 اص تروح دوخا و دادم لعع ق هرزوا لاج تالت رب یروا ندنرللع

 ريد وا هتاباورو ایل تابارو راددوق قلا هرژوا لاج لاا دیس مالسلا هلع

 هندناچ تیادهو تقرفح یدیلقت لها تماره مالسلا هيلع حل اص هکر اب ره ین

 عابا لا ةو نڪ الءاح هتل ا عاو لاوفا كب رلفلس ی دابا توعد ۱

 تقيفح لاعو لفعرب نج راردیک هج درا ںودنااوشیپ یتالوقتمو تاباورو راردبا |
 سس رزوا كاده داشرالاج كرا هاا توعدیرلنوب لاص دش سه نالوا لمن 7

 ) لها مذ یا لاقاکو نودنقم مهرائآ ىلع اناو ةما ىلع ات ءابا ان دجو انا
 ام عیتن لب اولاق هللا لزناام اونا مها لیقاذاو ) ة رفکلاو نیما نم دیلنا

 دلت ل ل-هاو ( نودنهدالو ارش نولعءءال م ه ءابآ ن 5 ولوا ات هایآ هيلع ایفا

 رح رب نوا یراکدایا هدالفو دیق اا عاو لاوفا كد راغاس هن رلناج ندرک

 اځ دذ وب لیداوا هدازآ و  CEsید رخراد هرزوا رب دن وب ردسل وا عقاو لا

 ه-ذشوک كنب رارب یرب رایداوا رخرعب یس هل هکلب رلب دسلوا یحصلآ نوتاصرب
 هرزوا تداع هن . ززوک اد اکا ی ید یروا ن دیراالا تر هنوهچو هدعگو ۱ ۴

 نالوا #
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 اك بیعش هعیەخلا یف ن وئوا یادت قدیم یاییءهرلددروب ن وقوا یرغوط |

 یدما سکعلاب وردیسعد هل وب كعالساا هل اص نامه یسعد هل و كمالسلا ۱

 بت ییدژک روک ا ا مهیلع اینا داحاو هموقوا یراا یارف 3

 دار ,۱ نيل نکیابسانم همظذ د ك٤د ن رفاکو رواوا كعد هموف هد هفرفن

 ان لک الرا رد راو ضوسخو موج هدانا كط 4ک کردو یرلانا
 لماتش حد هب هلط ابناتو ردهظع رظرفکو ك کلان ورا راعشا یغیدلوا لاظ ۱
 چ یون ۶# رلبا مالعا یلیا ف ھاتو فسأت هنک السهیخد كل سب رواوا |
 لاصو ازریک ۷ شات تات یوردیلعو یجحر#* تفان هب رک وا لدو مشح ردناژاب |

 زمسسر یداو قو نالوا ی يعاب كن هب رکو ه رک هدنبلقو هدنزو ۲ مالسلا هيلع ۱

 هتشک ناربحو د راب یم هرط 4 یوم ¥ یدلوا رهاظ هدلدوجو كلاتجر

 نارمحو یدردغا کشر "هرط ندنزوک (دوجیاردزا تله هرطق * طو * دو ۱

 یم وا لقع هعیونشم ۴ یداهرطقر سبالعو بیس ندمان رد مرکو دوج یدشملوا |

 ةیلص رغد اص ( تسد رک د یاش نایسوسفا نانچرب * تسیجز هپ رز نیک تفگ ۱

 هرزوارا:# £ دبا ارهنسا ورک ني لا ردد رکو هکی دنا هب ودك لینع كمالسلا ۱

 3 هنگ ماسر نادلعفر وکبیب رک یمهجرب ٭ یون # ردیمشالقاعا ۱

 لءثدن كرنا نسراغا یمهرزوا یرالءف كرلنا هل وس نسراغا نوه نال شات

 شوردب لەند ندسراغا ی م هرزوا یر ؟سع یس نیک نالوا کی

 نومه رهز ناب زرب * ناشراکنژ :ژرپ كب راتلدرب 46 یونثء ۴# رولوا هت سائ |

 یاب ز لرهز یک رامكرلنا نسراغا یم هرزوا یلکوکكي زانراکژرپ رانا ( ناشرام ۱
 ناهدر # * ناش هلاراسکس ناد نادل دو مدرب ۳ یوم # نسرابا هب رک یغهرزوا|
 تا ردفوا هوکرپ راک هکر بد هی ASE هناخ مت مت ۱

 دوج یر؛دوکو یراص ی را زوک ولعلوف ليف وللاقص ی ولشب درک وط واشاب ۱

 هن راد نک م اللا هيلع حلا ہص تریاطح> نعي رولوا هدنس هر زج نولاق کا ولکنر ۱

 یشبد 2 نسرلغا هنس هت كروب خاص یا هکیدید بور و یل ۱

 یک یس هناخ مد رک دوخا و نراسغا یه اا یزد و نادتفایگز اخبر وق ۱

 ا یمن ه٥ كرلنا رولوا كعد نسراغا یمهرزوا یرازغاو یرازوک نالوا

 .یزوم یک مذر < رانا كنخ محو هب رک ینعب نسرلغا یھ هرزوا ییسجو ناهد

 زانو رتسو هک یونثم # ردیم هرزوا یررظن دب و هرزوا یرلناب ز نالوا |
 نعطو یداعنع كرلنا ( ناشسونح قا ورک نوع ل هکر کش * ناشموسفاو

 نادنز یرانا است قح هک هلارکش نسرلبا هب رک یم هرزوا یسازهتماو رسو
 a a تولد ی درآو و یسلوا 4 اله كد نالوا می یدلبا س رج 6 دی رھ 1

ares 
 م |  1ر |



 ۴ ادب دوس هزات 7 ندرکش ( (هعم 1 ید وب یدهشو رش * ه- کا رکشزا هزاتریش ۱

 زوس ن.ربشو فیطا دەر مدشهردشرف یر ژو دهشرپ هلازوس مدیا شابا |
 رام رهز هکناز *, نه ن آهن رهز نوح ارد یوم ¥ مدشعد ۱

 یک رهز نس نالوا نرو فیطا لوا هدرک د وجو كرس( ن وخ؛زا دید |
 نوح 4 یواثم # لکیدیا ناتسر مز ندنکوگو ندنلصا هک ارب ز یدیشلوا
 نیک نو (نورح موفیا ددو اش مغ * نوکن رس دشمغ هک نيک موش

 رگکددلوا رسم ۶ اکب مو نورحو دست یا یدلوا ینشآ ی اب یغ هک موا

 یک دش نوجرس شد ر ٭ دک هحوت مغ ل ضرب سک جہ < یونثم ¥

 كشاب هکنوچ یعرابا هح ونو هلا هرزوا یلاوزو لرم كم هسوک حج (دنکرب و 2
 نجاض نوا اوز كئاو یمرروف لسیق یرثوا ندنا هدسهگرب یدتک یس
eد> ویا تفکب و درک دوم ور < یونثم ی رولیق داب :  

 یدابا هجو هتشسدنک مالساا هيلع عاص (رفتنآ دزرم-یم ارا هو * ر 7۳3

 یآ ناور چ یوشم 3 ا ی كدت رف لوا رک هحون یا یدتاو

 نالوا هدفارعا روت ( نلاط موق فلخ اسآ فیک 0# نیسم "هد اوخ تسار

 زرروت ههالسهباا هملع بیش ترض> یاسهو كرابت ها ردنراشا 4 هعر ؟ شنا

 تبادل موقان لاقو مهدع یلوتف نی رسا مهاوناک انوش وب نذلا)

 ی راک موق لعامآ فیکذ م ۱-۲ نعصنو ییر ةلاسر
 .ناسمه صو صاغ هاري ات دلاو ی )ی تی> ن هرم راب دبلبا بد ېس يدش

 لوز ددی راب دلوا روه م بوردنوک: باذسع نانو قح ب اج رلیداوارلنا
 یا هکیدیدو 13 دابا ضارعا ند راو مالساا هتل بیوش ترمه> باذعاا

 ه-ظعوم هلعالعو فطا لاکو مدلبا غالبا ییسنلاسر كع ر هزسنب افیفح موق

 یسلوا لاله كنم و كەش ترد > سد کب دا لوسق مدلب وس تو صنو

 هکی دد ودار اکنا هب یدک یدنک سو ی داوا دستشم ی رح ه رزوا

 ارا یالم كنءوق رارفاک مرواوا نور مع هسالاحهن ن اسا فیکف

 سوکر نعف رودهدصم ىلع نالف یماردندباب یخندردند یس اب ی ا ردماکتم

 هک تاب وب یر, رولوادراو لاو سیب یا ۱ هدارو اما ه ساوا نور هرزوا تەلصەر

 هلن د دص قلوا نور هرزوایک اله كئموق ندشناسا م لب !اهیلع اص ترصح

 قفاوم ها س د زدند ناس ا مالساا هلع بوش ترمضح ها هع رک تیاردشتبد

 ناوج ردن هتک: سپ ردشلواعقاو نیلاطهدن و ن ت رفاک دت آهک وب یسعلبا رولوا

 ینراداح ا لاک كناببناو رولوارعشم س هتکن ) هاسرنمدحا ¿ نیب یقرفنال ) هکر دوب
 یآرفیا ۹ یرکا هدلوا 4 نوجا كلبا هي ه هتکنو رولیق م العا



 ام وقر شارد هلبالطاب یا یدند بودبا باط هنوکوب هم وق لوا مالا
 تیاکش قوج هح ترمض> ندزسو مشاغا هدنروضطح قحن, یروا ندزسو
 رنا هرکصت دئسلوا كاله كموق لوا كم اللا هيلع عاص ترضح مشلبا
 || نالوا لوتفم هدنسارغ رد كمالساا هيلع ی ترض> یسیا تاطخ هئوک و

 مالالا هيلع لاقاک ردیک ی سعد هل وب بویلبا باسطخ هثداسسچا كنءهرفک
 ا تاور (قح مک هر ۳ ءدحو ل.هف ا اس ر اتدعوام اندحوانا)

 هروقچرب بوروتک ن زداسجا كراناو دو لوتقم رافک هدشسارض ر ردب هکنوج |
 هرانا بواک ھه رزوا كرلتا ۱۰ و هلع یلاعت هللا لص ی ترض> رلبدر دو

 قدلو تباثوقح قدلو یتکیداباهدعو زرع رزرب ای هک هکرل,دلیا باطخ هنوکوت

 رع ترضح یزکیدلوب تباثو ق> قیفح ف کیدلباهدعو زکر درس سا

 زود نوح هه د رص داسحا نیلوا اورا هللا لوسرا یدشا هع هللا یر
۱ 
1 
 سشن یذلاو یدروب بورپ و باوج اکا مالسلا هلع ل وسر نرمضح زسراپ وس |

 هکر لبا تاالد ف رش تیدحوب نویجال نکل مه لوقاال عع اب مناام هدب در

 ق < یون ا۴ زرولوایاب هدیاذع نادبالانع جورطادسعب یناج كايعشا ۱ ۲
Psلاص نرضح (ناشرودزا دنا سد هد ناش دن ٭ ناشروحرب نک ری ص هتفکب  

 هلراربص هرژوا یروح كرلنااکب یلاعتقح یدشا هنسدنک هدنی>لوا مالساا هيلع |

 هتنکب نم هک یونثم ل یدااف قوچ ندننامزورود كرانارب و دنبءراتآ ردشع د
 مالسنا هيلع خاص تراوح (افصزو دشوج ره« ز زاد ریش # افجزادن دشدت

 دوعام ی۶ا ۱ یدلواد ن دتساف> كران مت ۔ے صن ى مدشکد هب ی اھت قح نب ردا

 رواک هر ۳۳ ندشبح كنوردو راتیق 6 ره یدوس تعصصت ارز یدلوا
 هنوک و دموق نالوا رو لوا بودیا تالا هسطاج رارکت ندماکن# سا

 دن مش * نه یاجرب اف>زا دد ر هکسا + یوننم # یدلبا با طخ

 م: یدوس نصر ؟ددلیا هدمه 2 هک هدافح هدابز (نهیاهکر ردد ما

 ۱ یو ۷ یدابق ت فن ماف e رص هرسو یدا وا دمک» هراز حط

 یلاستو هاه قح (مون مھر اهجز نآرسمرب * مهد یطلارت هتفک اره ق

 لرلجز لوا مرر و ف طا هدا زاکع ردشعد اکب نوعا كعا هیلسا وری> ییرطاخ ۱

 ۴# ید نوحار لدق> هدرک فاص 4 یوم f مرو- م ۵ هرژوآیٌاب

 ردتلا یفاص یاس یاد مب یرلتش> لاعت قح (اعهر < مرطاخزا هتفور !

 نیهصنرد یوش ۷# ردشروس ینکا شاخ نکروج زس ندم رطاخ ےب

 تقفشو تجرع رارکت (رکش نوجا هن “و لابما هستنک * رک دراب هدسش نم
 مثعدرالهو رازوس یپکر کش مثلوا ,رزهصت هرس ن نادات هج ۱



 ۱ ا ک قب ون هب وتو دسیما یدساوا لزف یزوب كاسیج نوک یمابا ( تشک

 | تسار خاص یکح # ۸ ه یور موسزور هيس دش 46 یو * یدلوا

 هيل ریمغیب اص یدلوا هیس یزوب كنسعیجج نوک یجتچوا ( محم یب دش
 هح ۵ نوح 1 یوئثم ¥ ی دلوا تسار رسا دجو كلج یمکح كالا

iyهکازرسدیها یسهیجچ هکنوح (دندمآ نا زو درد نان نوحه دندزرمم یدیمآ  

 ررکو چ هرزو ارب رواک روبط میکتن رلپدلک هرزوازید یکیا یک ن اغ رم رایدوف شاب
 یز هناخ تولآ دن رآ نیراقنا ید رلنوب ررروتوا بول هن رالا ن راس آو

 نیا حرش * نیسما لب ربسج د روآ یب رد 4 یونس # ریدکو چ دید هر ۶۱ ۲

 یدزونک ,دهظع نآرق مالسلا هيلع نوما لیرب-ج مت ( :نیفاجار ندزوناز

 كرانوب یلاهت قح « دفارعا روس میکتن هلکعد نیئاج یتح سش كفمرواونا زوب

 هل راز یوقوب سپ (ففجرا مهن ذ->اف ) ررویب بورپ و ربسخ ن دنرالوا ماج
 هحاص هدنروا رانوب سپ ( نیماج مهراد ین اوصاف ) یدسانا دا بارطضاو

 هدالب تقو ندناح كلرانوب سو رارید هپ یک وج زید ماج رلیدلوا لخاد نیشاج

 | كليا باطخ - هر دسوک نالوا عرضتم هقح بناج بوک و ج زد بواواب دوء

 ۱ * رزنکولعت هکآز مداوناز هک یوم ر ردوب داشراو هص> هلبقب رط

 نالوا عرمضنم بوکوجزید هدالب ولوز تقو یا (دننک تی: ندزوناز نینجزو
 ندکک >زید یک كلوب و رارلءا عم دت رل ا کس هکر وا هر , دمدلوا یزبد هسک

 جز مز دنتشکر ظا % یون ی زردوفروف نس ن دکعا عرضت تفو یو
 راد دلوا رظانم هنجژ یهلار ۳ دو موق (اررهشنآد رک تسندمآ رهق *اررهف

 زا اص هک یونثم ۷# یدلبا خو یتفلخو یرهش لوا ی دسلک یهلا رهق
 n اص (تائودود ناه ردنا دید رهش * تفر رهش یوسب نولخ

 4 یوم ل یدروک دنا تفنو دود یرهش ی دنک هنبناج رهش ندنولخ
 | شوارب زورپ ز رنا (دب دیانناب وک هحون | دیبهحون هدین ناب یارچ زا هلا |

 هحونرانآ نعل ادسانو دیدات راب وک ه> ور هاط هح و یدّتشا ناغقو هلا ندنسارجا

 اهناونع-از 4 یوئم ل یدشلوا ادیانو رونسم نارک هح و | تاوذو رهاظ
 طاصندن رلذا وهسا كرلنا ( ا زوج ناشناجنا زر كشا*اهلات وا درام

 نسا یکر هاژ یناجكرلنا یدا یجوکو د یشازوک ید شا راهلان مالسلا هیاع
 هن زکو دپ دسیاسق ب نآلاص 1 یوشم « یدلبا هدهاشم هرزوا ت تلاحوب یرلنوب

 مش او ا ا یوب ملا واع خاص (هرکزازآ ن نارک هحونرب هحون * درکزاس

 تک ۶# یون ۷ یدابا عورش هکعا هحون هرزوا رلجم ربا هحو یدلشاب

 ۸ لڪ اس ترضح تب رگب قح شیب نم ام“زو و هنس ز لط اب یوق ي



ed 

 | رک هلجج تمر دا فت رار * رک دددرک ناتلج یوركنر 4 یونثم ۹
 دکب رظن ك: کی رب یر یە! رولوا فاتح كنركنر هدرظن رولو ارب یکنركن زوب

 .ناست ور لوازور 6# یون ۶# رواوا | رزوا هات ناولا یرلکنر ءراکنر لزکعوجو
 رکژو هل زس هدنوک لوا ( ناوغرا نوجه خرممور مودرد # ۰ نارفعز نوح

 ٭ یوشم ل رولوا لرقیکناوغرا کب زوب لمس هدنوک یبمکءارولوا یبکنارفعز
 عیج هدنوک ی مچ >وا ( اف دسرردنا نازادهب * هایساهور ر همهددرک موسرد

 4 یون ۶ روشب ربا یرهف كنيلاءت ق> ءرکصذدنوک لوا رواوا هاسرزو
 دیعووب رکا (دن ود هک یوتسد هقات دیعونیز نهزادسیهاوخ نا

 % یون $ کل هادناج عاط هئسسد روان كنها رک هر سا ندش ندنبضغ

 یآرکا (تسج مادزاديما غ رخ دوخ هنرو * تسههراجنتفرک شدسیاوترک
 یغ ره ديما هیاوا نکم هکعش ربا هبهرکر کاو ردراو هراچ هسالخ نکسډارداق هغتوط

 ؛ ردف وب لاح هصالخ هک كبغوطدیما هصالخندا ذعییعب یداریف ندقازوط
 ٭ دیسر هرک نا ردنا تدنات سک 46 یوشم * رلبدای هاد را كنءرک موق لوا
 هد اراغاط یدلوا رداق هسوک کما« کل وا ( دیدیآندشاهرا هک ردتفر

 | دز رکيم *نآ او جورو 4۶ یونثم ل یدلوا ددان یدنک
 راتنم ندنراع كس ح ور لو لوا هک یک جور كاب لوش الش ll) تر اعا :

 مریم اتصد نآ لیدی قدد تفک 4 یوم ¥ رخ هتالاج كنب اص راتمعاو

 یدتا ه رلثا مالسلا هيلع خاص ( تسدز ندرک ار دیما تروص ا

 ىش 7-40 روص ديما | ر دشلوا ررععو مري یا ءا فق لوا یرکیدروک

 ناس>از رد رآ اج * رک * شرطاش دشاب هج هقان هر ؟ ٭ یونشم ل رددروا

 هدکلیا کالباو ناسحا هک ر دیرط اخ كخاص لواردن یس هرک كن هفان( شرو
 هم الساا هلع ربمقس اض هج رکا رار نالوا هد شر وهد شرطاشرکر ونک هرب ینا

 هکمروتک هلا یوفلرمصع لوا یترطاخ خاص نالوا هدرمهعره نکیل رد داع

 هلرو  نازادیتسر شاد دیااج رک ٭ یوم # ردراو تراشاو هیثن هدنو
 نکیدلنروقند افعو باذع لوا هلک هن رب یلکوک كنار ( نازک اردعاسوتیدیمون
 ٭ یوم # نسیم رضا یرکی رادعاصو زرمسمو رو دیموپ ندصالخالاو
 ۱ ردکنعوب مکنوچ ( رظتنمارآو دندان مشچ * ر دکنم دیعو نادل هش نوح |

 | رظنم اکاو رل,دوفزوک هنروهظ كباذغ لوا یدنشا موق لوا یدیعو قنالو و |
 یدبما ازادن دّرم # درز دندد دوخ یور لوازور 46 یون # رلیدلوا ۱

E 1 ۱لآ قوض ناد کس ابا زابدروگ ام یو كرل,د گن وک لوا  
 سس
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 یمسج لواان هکیداوا لص: یناهن ندنهج لوا هعدجوب یراترض> یلاعتنج

 ه-> یناهن كايلاعت قح رهروک یییهلا ناحماو رهدسیجنا تروص لا
 هسخو ردنرابع ندنروهط هل-فاصوا هدناو ندن رف لاک اکا دارم ندنلاصنا |

 * سايب فیکتیب لاصتا * تدب ۴ هکلپ ردلکد یک لاصنا نالوا هلیفیک

 كفح ترمضح زاب وعح مکنوچ هرزوا ینوعصم *# سان ناجابار سانلابر تس

 هنر ازآكیا بوی اب ارا معز مسج یروفر یا بو لیپ ییاصتاو بروو هع“ رب

 ۱ رازاکربخ ېب 4 یوم ¥ رارروک ناعما اوالپ ند هح ترمّع> لوا دو

 کری لفاغو بوجح ( تسوح تب لصتم مخ نايا * تشوارازا نا |

 ردلصت هب وج لوایا كجو ار ز رد رازا كح لوا یرازا كسیاو مسجو |
 ردلصاو هعنغامرا تقیف> لوا حور پا نالوا هد: یدوجووب كنیلو ین |

 اذهلو ردلصاح کا ندّمح نرضح لاوحاو یاصوا نالوا هدد وجو كنو

 ترضح هش تراعرو تمدخ اکو و تناها ه-فح تربضح یەم تناها اکو ب |

 ۵3 ايو یناهانم رروب هد یس دو تیدح نوڪ داوا تاعرو تمدخ هعح

 هلسج د درک هک ات * هلا یعسجاب درک لعن ناز 4 یون ٩۶ هب راعاب ینزراب

 داراب هللا ه-عس>رب نړنرام ج كنابناو ابلوا لک یی یل نویگنا ( انبار اع
 يابا ےک هلوا و هانپ هسلاع عیج مسج لوا ان هکیدلبا امن یلاصتو
 لاعت هالات اک ) راب داوا ا٥ ندادخ باذع هلاع لها مالساا هلع ماظع

 مالسسلامهیلع ابنا نابراو كلذک (مهیفتااو مهبذعیل هللاناک امو) هیبت ق> یف

 ّ ییدح نوقزر مه و نورطء 4# و رج ان هزاع لها اینالا دور جد نالوا

 * رفظ ناشبا لدر دی اب ا ¥ یوم 3 ردهاوک هت اه اوک هنیتموب هدنقح كرانوب 1

 رر ىس زلوب رق ا هرزوا یلکوک كرانا ( رهکر یتررض دبا یدصر

 مسج هان # یوم ثم $ رک هرهکر واک هد دص رس نلوارد اق مرا |

 هدش هنس هقان یجس> كنیلو ( شات هجاوخ حاص حوراب یوشان * شاپ هدنبارلو
 شان هجاوخ هلی>ور كمالسلا هيلع ریمغب اصات لیق تم دخ هلا لدو ناجاکالوا
 ندای دص > سد ندهلوایوف كنهجاوخرب هلحور نالواخاص دوخا و نعهلوا

 نیادیدرک هکنوچ لاصتفآ 4 یو # ررروب بودیا عوجر هنایهصق
Auیدتا هموق لوا مالسلا هراعریمغب عاص ( دسر تمقنادخزا زور هسدءب #  

 تب وقعو تمقنءس ندادخ هرکصن دل وک جوا یگیدلبا یدسحوب مکنوج منو ۱

 هبسدراد 60012 نا ناجزا ر دزور اسد 1 یوم

 5 | ودط ناشن چوآ هکرولک تفای بدیم ناچ ور هرات
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 | دعامندنراق دلا نبوص كن هقأن لوا بومه دب اد ا قنا هق> مار لنا یدل دا نیم نوا

 || اص هفان هک یواشم ۴ رروب بودا ع و رش هبهص> ند هصق سدرا,دارکس ین آ

 اك دسعک نالوا اص .درصعره ( ناظاط لالهرد نیک دش * ناطاص مسجوچ

 یاله 2 رلطاصر دریک هقان یع-جكراذاص هقان دوخاب و ر دیک طاصهقا یعسج

 ایلوا هنکاله كرلةساف نالوا رک هبابلواو امنص ینعب یداوا وصوب رب هدنصوصخ |
 باس هنگ اله دوش مو جد اص قان ا ېک ینیدلوا باس یرلء> كا صو

 (درک هجاهاقسو هلا ةا * دردو رص م E ناربات 1 یوثم یدلوا 0

 رذح نسعد اهب رش مه هللا ةفانا ورذیا (اهایقسو هللا ةقان) هکیدد مالسلا هيلع

 اص موق لوا( وب ذکف) كيلرا كر هل هل رش ییسهقان كهالاو موقیا كاا |

 رلیدارکس ینه رایداءارقع یهقات لوا (اهورتءف) راردلیا بیذکت اللا هيلع

 هنب رزو كراو ینرلبب ر كراتوب ید باذعلا مهیلع قبطاف (یهبر ےھیلع مدمدق) ا
 | ےھیلع ةمدمدلا یوسفیا (اهب و-) هلریس یرلهانک (مهبذی) یدلیق ییاذع

 هتفاع ( اهاشع ) غافوخیلاعت هل هلا (فاخالو)ا رکالو اص اھم تاق لف |ا

 هدتمکح لدردو: رم هرزوا هرو- هةم تمالوا قسح تب "یسعم ندهمدمد

 یی رشو ایفس تنهقان لواو ىسەفا كالا سد یدلباهت (اهابفسو هلاةفان)

 *تسوناشب ز ادخرهق نهم ٭ یوم # یدایف راک هن هموفلوا هک روک

 | ندسنما لوا یسهنع یرهف تنیلاعنق> ( تسرد یرهش یزشا یاهرنوخ
 ه.اکلات کصندک دارکس یهفا لوا یدهتسا رهشرپ ما نسا هب ناق كنءودرب

 نددصق هن سد یدلبا ره یاعقح لدب هنساهوخ كنقان لوا یرهش لوا

 هفان نو لاص نوه حور هک یوثم # رارروپ بودیا عورش هدصح

 ردبیک خاص یور كنرلیلو كهالاو (تسا هقافرد نت لصو ردنا حور * تسا
 ردهد هقافو جاتحا یرلنتو هدبهلا لصو ماظع یایلوا حور رد رک هقات یرلتتو

 (تسین تاذرب دوب هفانر مخز * تسول تاقا لباق اص حور ٭ یونثم #

 كحور ردلکد هرزوا تاذ ردهرزوا هفا مخز ردلکد تاغالب اق حور نالوا اص
 ۱ عاص كنيلوره دا رمو رواوا ندنلق یا هسافص كفوصوم یفاضا هطاص

 | كدوموف 2 ؟ رد_-طکد لباق هکر تفآرخز ندشناح سان یور نالوا

 | روش را هیهج هقان تفآ مخز یدع ها یراررمط همالساا يع ماص تر

 ۱ تیز ها لب ان جو حور ٭ یوم # رولوا كد : رش را هنناذكنا

 لژرفاک نادار : روت : رداک د رازآ لباق حور نالوا اص (تسن اف هس س نادر

 یدلوا وب ۲ یا من هیلع رب مت خلاص ےہ کش رداکد یولتو نوبذ

 ۱ غاصت سطح هدو موق سإ (هلالوسر مه لاقف) هکر ارروب هدساو "هروس ۱
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 E 4 یوم 7 رولوا یوفا ند ور ھ هک اب روا فض ی-»!هلوا

EDI,رسمي را راهابا ( تا شا تک نا یاو 4 تا شد ۲  

 فام هک هب هس هک لوا یاو رداکد هدایز ردد ضرب راد هدف م رادناا هءلع

 :N یے دیارگذ

 هلع ارحلاص هفانو اص س < یاهد دند د د مەخ ی وروح *

 رظذرد دنک كال-ھا ی رکشل یلاءت > هک دهاوخ نوح مالساا
 4 مخ نا دھات ت اغ دجرکا ,AE او ار اوصح د ۳۹ ردح ناشتا

 تر ّقح رد هدناس تاکهروک م > ینو ر٥ یرزوک سح ف: مث خرو

 كرلنا هسیلبا لاله یرکشلرپ هک هسینعا یلامق یادخ مکنوج یطاص فاو حلاص
 یوقو باغ های رلعه> لوا هجزکا ررتسوک لیلفو رفح یرلوصخ مدن ط

 (الوعقم ناک اما هللایضبا هع ایف مک الن و) لادا هل لان اک هد هزرولوا

 یا هکس.تفو لوا البا رکذ (مهومکب ررذاو) ردوب لوا ردهدلافنا روس تبآو
 یفالم هرارفاک هک هدنفو لوا (متةلاذ) یرارفاک هرس یدزنسوک یلاتهللا هکر نو

 (مهذیعایف مکالق و) یدرتسوک للف هدزکب لزوک كزم (البلف مکنیعاین) نک.دلوا
 اضفهللا (الوعفع ناکایما هللایضقل) «دنرززوک كرلنا یدلبا للفت یزمس ید
 6 یوم # یدشلوا ردقمو لوع« هد هکبرما لوش یرتوا ندکایا

 هبا مغ لاص (موف نآ لهدز شدند ری * رشد تروصب مل ص فال

 یثرگس كلا هل-.ببس لهج موق ماخو خلت لوا یدازش هدنروص یسهفان كمالساا

 اهاهشا تعما اذا اهد وذطب دوش تبذک )سش ةروس ىف لامن هللا لاق اکر) را دک

 ياد ۳ + یوم م اهو رو هو ذکف اهارقسو هللا ةا هللالوسر مهال اقف

 هک نوچ یرتوا ند:آ (دادب نا-باروک بآو رو روک نان * دادش شعهخ نوچ بآ
 یا تمعن نارفک ینو رلبدلوا روک بو روکنارلتا رازداوا مەخ هب هفات لوا

 فاک روک بولوا لا مهتما هس:هانعما دغ بآو نان رلردلوا کس هک ال-ه بولوا

 رانو هکرواوا كءد هل . وب ةه هسرولوا قاضءهروک بآونان هسروتفوا هلبسراف

 رواوا كل -ءد راددلوا ینافوو- ۶ بواوا یس ادغ نب رلیداوا یانوبآ كرب-

 ( عردق>زا د؛دعا دار قحبآ 7۹ نهو وجزا ا ۳۹ یونثم

 قفاضا ه-هالا كنهفات ید ارام ندآ نالوا لزا ندتولبو ندقمرا هللاەقان

 راد وط می رد ندیلاعت قح ك ردلا مص ا دارم ردوحا ف رشت

 یغلدلوا هدنسهل ازم قو ط ممد 2 ردنده الا هد:ه,«> قول 2 رد ی وص ند هلن هقا

 ° دلاکم لوا اوت قح هکر ددر روڊ علرد ق>زا دنا راد ارقح > نآ نوڪ اراشا

 ۱ رانا یخدنوار و بودا نیم ۳ دصاخ نوکرب , هیلکلاب ی وص ناوا

 < نوجا 3 ۱



 تن . ¢ ۱۸۷ ${

 نی ۳ اناا ERY RF هو يسال ا

 ۳5 ۳ ج ندنطنس>رد ( اش نل انم قفل نظاانا ) یدورد ی ظا |

 هکر بم ناک دث ر ھ( تاب ) ردقوج ay ندنظ ءوساماردٌشمعا رر
 تص و اطخنط ءوسو هانشا هدلح وب ۳4 دشاب هتف ك: ار هک دیاش ام لاج

 نومرو دش رم هدبلاط نورد هک ناکو هاستشارب لوشاما ردتمقنو رهف بجومو |
 ردقحاو قیلا ههبش هنوک و هبلاطو ردعح تجر لوا ردنوفدمو رعت نوجا

 تسسم یتسپو لیذررهو تسرپاادخیتسسرپ اوه رب ره هکر دلک دزاج هبلاط ار ز |
 هیادنقا حش ره هکلب هلوا عباناک او هلیق دا ةتعازاب كاپ هزانءواب رهو هلی تساا بارش |

 عج قیر هر ترک و تدحوو نالک دو رکصذدوحالا رد-اک د عاص

 «ناهج رددمآ د رف ربا ره کی وشم e نالوا ا ید قالخاو نالیف ۱

 درف هدرهظیداکدرف هناهجریمغی ره ( ناهن رد شل اهج دصو دوبدرف
 عم نآ#* رکتذسع هللا لع سبل* یدیاراو ناه جزوب هدننورد ناها كلا هدانءو یدیا

 یداکدرف قالطالالع هناهجرمغی ره هک هسروناوا لاوسرک | *دحاو ملا |
 نوراه هللا مالا هيلع یس و« ترضحالثیداکهدمضعرب یسکیا یسضعب هکلب |
 یسع ترشعحالثم یدلکهدنامزر مممغب شب و ترد ید یضءب و السا هيلع ۱

 یکددلیا لاسراهموق هيك اطا كهالسلا هلع یسع ترمض>و 4 بلا هيلع

 ترڪ جد هدرهاظ رددرف هقفیحا ثیح نم هنراوب هک ردلوا باوج یکرابت ۱

 رد هدن-ح هد دو یدا ىس هفیلخ كن راترم طح مالسلا هيلع یسو» نوراه

 یسع ت رطح رای یکیدلبا لاسرا كمال سا ا هلع یسع ن رطح تالذکو |

 زیسلوا درف هدناهجو یسک درف هناهج كربغب ره س, ردرلءهبات كمالسلا هبلع | ۱
 دراو لاّوسرپ ه رزوا ریدةتویدشلوا عقاو ریه! مه هد ههم ضهباما نوا عنام رانوب |
 بس یداکدرف هن اهج م السلا هلع ربمخس مه هک ر واوا كعد هل و یو نلوا ۱

 اع اعم لوا هکیذبا هدشن از ناهجزو كنا ۱ بسحاما یدبا درف رهاظلا ۱

 یشفن نیهکرد ارد وخ درک ه درکر ه» تردقب یر ملاع 46 یوم 7 رداوک | ۱
E2 0 | ناب دارم ندی ریک اع یدابا کم لا هه اک تردق یر )ع  

 یدلبا ره هلی هلماک تردق لم اک ناسا نالوا یریک اع انطاب ندد رداع اک
 رده سهب تروص شة لوا هکیدابایط هدشقنر رق حو رب ةص نسا دک

 ردف وفلم و یروطم هدنا ربکا لام ییسءمو رمغص مرح اتروص ناسا ه-ه,طایفو

 رص مرج كاا معرو#* نانا اراط> یا اذهیا هئع هنأ سد لع راشااک

 * فیمضو دندید درف شناهابا 46 یون ۷۶ ریکالا لاساا یوطنا كفو |
 رل در وک درقیالساا هيلع رمق لوا رلهلدا (فدر > لیش دشا هکنآ تسد عض یک

 تحاصعو فرد رج اکا تیقح هاش هو لوا هکر دهی ط نٍ رب دزوک + فرضو 1
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 ىشەھ بودا دژ یروص ی هلا رظن راتعالا تی ن نسرخآ4 الواوت

 ناشاو نافر ست ن ابراک ناب راس و نامزرسغب ا ا نم لمس 1 ۹۸

 ۱ ۰ دو رە شف كنا رتاج عسو ج هکر دااج لعها ثوع و نآرود بط نالوا

 هلت هد هرامو عبائو دیقم هلتسف هلقام لورهنکیلو زررد هدنمکح دنن و دیقو

 حاورالل یورو *تیب *ردرا-د هلب و یحاص كنهبترموب ر دعو تو داق
 سس

 هج 46۰ یوم ¥ ق طظ ضف نه نوکلا یف اتسسح یرت * املکف حور

 تشرد ناهج ك « باتفآ داب هدد هدید ناک دد ٭ لان "نابرتشا هجو ژووالف

 ناهن دشروخ تاب * 19 ی درشروخ 5 قوقوم رطتم هود عمه دا دناع
 هلسر ثراو نالوا لک لمع رهظم ام دة نع! (* هر نوتسوب ردرربش ۵ درد

 ینبدلوا نا هج لها یداهو دیاق یکیلیارعبعت زوالق هل بس لها یاوشدب و
 رب و لوبو ه-اکا ناب مشا هلو زو الف هل نسر هلتب قح "هدیدرکا هلب رابعا
 هةح انجو رروک یتفیفح تاتتفا لوا هک رد هدیدرب هدیذ لوا كردم عش وخ

 هدیش ناهج هتشار وند لماک ناسنا اکا نومگنا رولوا نیلا ناسناذلمع لوا
 ریدقت وب ر دشل وا عفاو كي هلباب هنلحم كنهد هما ا ردشلوا ىجا ءو شلاق

 هدتتصحم ورفک تاطو هدالفغو تلاهج بشهک ردناهج رب الثم ناه>و ییعم هرزوا

 لسهاو ناهجو یا ر دفوفوم هزورو هدیشروخ رد رظانم رد شمش و شااق

 یلاص> ج و نسحو ل اوحاو لاساو بنا كش رب رهو هغلوا ن ایع ناهجح

 لوا ار د-تالو زور رظتتمو تیاده دیشروخ ق وقوم هکلک هناسب و ربیع

 لکاو صفانو زمملیب دی و كي هعلاصوترپ هلاهجوب تناده سو تیالو رون
 درشروخ شالوا ناهن هدش شب دوجو هرذ اکسس هتشا هل وا قرف لغساو العاو

 هلتبسن هلاجر رغ و ردرت مشرب « دنتسوب یزوف اب وکر دربکا لعرهظم لوا هکر اونا
 هک نب واب ۴۰ اک ری ز رد ناهن یاب رد تنبا ٭ یونثم # ردرا ك-جرکر

 اکسهتشا ( نومه ررهب تسفح تجر * نوردرد یناکو یهابتشا*هابتش آب هثم نیه
 تروص لوا لواءاکا ناناب یب یاب ردر شلوا ناهن هدسلا كنهاک ت روصو تد سش

 ناکو « ابتشا قناسهاو تمالم م دسقو تراقح یاب ھن ر زوا كنهاک
 هدورذ دوجو لوا هک كرد رکا نسرولوا كالهو قرغەك ەموق هایسهط ساو

 هدت رمش هاگریز نا ژربش ن دا افنخا « دهر تروصوناج دیشروخ نالوا ناهن

 تناهاورشحو زو هبا رظن اکو هابتشا کا ق هکر دناسدا هنوک ه نالوا ناهن

 كلکردروکر ه ه3 دلو ا هد بلط دنمتمودش رههکماداماک ر دلوا باوجزو هینک هثدناج

 ادخز ی رسم : یربس حیخرد) ( عام هک لی نا-جر لوبتم ناسا | ۱



۱ 

$Fتن . ¢ ۱۷  

Fmو و رنلوا هداکشافرطو از ۸: هو ايال  Nزا ضب راهک لیف رد هویت  

 هک ےک ندنظنس>رد ( اش قلا ن ۷ غال نظا نا ( یجدورد (۶ا ن هظاا

 هکر بم ناک هش ر )a تاب ( ردقوج نکحررم> ندنظ ءوسامارد_شمع | رر

 ت.صعم و اطخنط ءوسو هانشا هدلح وب نا( دشاب هتف :di ار هک دیاش (تسلاخ

 نوتهرو دش رم هدبلاط نورد هک ناکو هاسبتشارب لوشاما ردنمقنو رهف بجومو
 ردقحاو قیلا ههبسش هنوکو هبلاطو ردقح تجر لوا ردنوفدمو رضع نوڪا

 ت یس و لدررهو تس راادخیسرپ اوه ر ره هکر دلک دز احهبلاط ارز |

 هبادتفا مرمر هوا مد عباناک او ليف دافتعازا كاب هژاتهواب رهو لب تساابارش | ۱

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 عج ى ژ هر ترک و تدحوو نالک روکع هرکصتدوخالا ردلکد عاص |

 * ناه ردوا د رف ربک) ر ھ + یوشم نالوا یا لا هيد قالخاو نالیف

 درذ هدره ظ یداکدرف هنا هجری مذ ره ( ناهن رد شن ا-ھج دصو دوندرف
 عمج نا# رکتتسع هللا ىلع سل#*یدناراوناه>زوبهدننورد ناها لا هدانعءو یدبآ

 یداکدرف قالطالالع هناهجممغید ره هک هسروالوا لاوسرک | *دحاو ین ملا

 نوراه هلا مالساا هیلعیسوء ترضح الثم یداک هد رمضعرب یسکیآ یسضعب هکلب

 یسع ترشعحالثم یدلکهدامزرب ربمغب شا و ترد ید یضء» و مالسلا هيلع

 یکیدلیا لاسراهنم وق هيك اطڏا ك٠ للا هبلع یسع ترضحو م السلا هيلع |

 ترض یخد هدرهاظ رددرف هقفیحا ثیح نم هی رانو هک ردلوا ناوج ېکر این

 رد ہدن- هبن رع یجباو یدیا یسهفیلخ ك راتربضح مالسلا هام یسوء نوراه
 یسع ت رطح رایت یکیدلیا لاسرا كمالساا هسیلع یسع ن رمض> کالذکو

 یسلو | در و هدنا-ه>حو نک د رد هناهج كرمغس ره س ردرلهبات كماللا هيلع

 دراو لاّوسرب , ه رزوا رده ود ثلوا عقاو رول مه هد هست شعب اما نلوا منام رانوب

 بس سن هناهج م السلا هيلع ربمخس مه هک رولوا كعد هل وب یو لوا

 ام انعم لوا هکیدب ۱ نه ناهج زو كلا 9 بسحاما یدیا درف رهاظلا

 یشه :نیهکر د ارد وخ درک # درکر ی ترد یربک ماع یربک اع ۳ یوم درک ۲

 2ااسسفا نان دارم ندب ریک اع یدانآ مت هلا هل هاک تردق یر اع (درو | ۱

 یدلیا ره هلی هلءاک تردق لم اک ناسا نالوا یریکملاع انطاب سعی ردلماک |
 ردە سش تروص شتن لوا هکیدابایط هدسشعنر ردح و رب ةص یدک ۱

 ردف وهلعو یوطم ها رکا اع یععو ردص مرج اتروص ناب زا EWS ملا فو

 رص ءرج كلا معرو#* ناسدالل ااط> ی ییعلا اذهرا هنع هلأ ید ىلع راشااک |

 * فیءطو ددد در و شااهابا ۹ یوم ا رکالا ا دلا ی وطنا كفو

 رلددروک د رفیالدلا هيلع رجب لوا رلهلدا (فدر ا دشا هکنآ شال ضط یک

 تحاصءو فرد ر> کا تویف> هاش هک لوا هکر ددر دض نج راد اوا فیضو



¥ ۱۸ 4 
 ۳ سس س دا

 ییسعه بودا كرت یئروص ین هللا رظن ر اتعالا ثیح نم نسرخآ ه ایلواوت

 زو الف لواو ردرب اوشدپ و زوالوف هناج ك زوب هجن هک روک هلبار ذک هسدناج
 ناضاو نافرع ن ایراک ناب راس و نامزربمغی هلک لهع رهظءو لبس "ی داه
 و دنف مص تحت كنا راثاج مچ هکر داچ لسها ثوغ و نارود بطة نالوا
 هلت هل د هبامو عباتو دیقم هلن هنلق ام یلورهنکیلو راررد هدنمک> د و دیقو
 حاورالل یورو * تب * ردرل-د هلب و یحاص نهم وب ر دعوتءو داق

 "هج 6#: یولتم 7 یتابط طیف نم ن وکلا ینانسح یرت * املکف حور

 تشرد ناهج كن باتفآ داب هدد ناک دد # لرانت ناب زا هح و زووالف

 ناهن دسیشروخ نذبا * زورو تس درشروخ :قوقوم رطم هود هاو سه دناع
 هلسر ثراو نالوا لک لمع رهظم ام دو د( هر نیتسوب ردرربش 9 "هرذردد

 ينبدلوا نا هج لها ؛یداسهو داق یکیذلیا ریست زو الو هل مس لها یا وشد و

 رب و لو و ه-اکا ناب مشا هلو زو الف هل نسره هلدب قح "دید رکا هر را عا

 وح ناناجو رروک تة <a نااقآ لوا هک رد ه دن درب هدیذ لوا كردم هش وخ

 هدیش ناهج هتشا ر وند لماک ناسا اکا نوکنا رول وا ییعلا ن اسال ع لوا
 رد وب ر د شمل وا عفاو كي هلباب هنلحم كنەد هەر ا ردشلوا ىجا هو شالق

 هدتصعم ورفک تاطو ,دنلفغو تااهج بش کر :اهجر الثم ناهجوب یتعم هرزوا
 لسهاو ناهجوب ی ر دفوفوم هزورو هدوشروخ ردرظنتم ردشعهءو شااق
 اص حو نسحو یل اوحاو لااو بنارم كش رب رهو هفلوا ن ايڪ ناهج

 لوا مات ر د-تالو زور رظّتمو تیاده دیشروخ ق وقوم هکلک هلا و یی

 لکاو صقانو زی د و كين هعلاصوترپ هاهجوب تیاده سعثو تبالو رون
 دنشروخ شاوا ناهن هد شب دوحو هرذ اکس هتشا هل وا قرف لغساو العاو

 هلتبسن هلاجر ربغ و ر درت رمشرب « دنتسوپ یزوف اب وکر دریک ا لفعرهظم لوا هکر اونا
 هک نب راپ ۴۰ اک رب ز رد ناهن یاب رد تبا 46 یونثم ۴# ردرا ك-جرکر

۱ 

 اکس هتشا ( نوه ر رهب تسفح تجر * نوردرد یناکو یهابتشا# هاش آب هثم نیه
 تروص لوا لواءاکا ناناپی یاب ردر شاو! ناهنهدّسلا كنهاکتروصو تد یسسل

 ناو « ابنشا قناسهاو تمالم م دسقو ترافح یاب هش ر زوا كنهاک
 هدهرذ دوجو لوا هک كسربدرکا نسرولوا كالهو قرغاک هعوق هلیسهطهاو
 هد رمش هاگریز ناژرش ن دا افنخا « دهرب تروصوناج دیشروخ نالوا ناهن

 تناهاورشحتو زوهیعا رظن اکو هادتشا اک | قح هکر دناسنا هنوک هن نالوا ناهن

 كکیدروکر ه هک دلو ا هد بلط دبهتمو دش ره هکماد ام اک ردلوا باوجزو هینک هننناج

 ایشز ی رس هک تابت یزبم “ج رد) عارمصم هک لب نا- جز لوبقم یا

 هک تسيل ۾
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 ټا ۱ سا ردق لوا هدفدلوا هجو a ههر مشاح مش ند: ۳1 و2 3 مماج |

 دن هش ۰ رلتداسس * اخ فولوا صال هلجوک هدکلیا ماحدزاو مادقا هن لس و

 ردە و تعد مزب ی واف كراو ید تا اکب و ید شود نیو دات :حژ
 هکعروک یز رنا یت رفت لرعطاب ندرلنون مزب هکاب رارالا تاغنا هزب رلنوب هک هاص
 هست ره هکناستصآ یو ¥ شد TEE bi | ترف ندزو و

 وا هکر ذیس هب رھ قاناوبح هک نیا ما (تسیناسفا * هومو رب بسا و e تسانآورد

 ۱ ناسا ےب رھ < یوم $ ر دی وغءو ما كانا یس هبن ره م قاناورح

 | ییاوایسهبت ره ناسا كال ذك ( ایک ئا ش دانش ناور> نوج هبقم # ایلوا تسدب
 بوة هو نو ز ی هدر ناور> ند هت ره ناسا لوا هدناا كلما ظء

 ولغمو نویز هجا كفان اسنا ةت رم تراوح ةت ره ین واوا یا هلبا مهف

 رد واهو نوب ز هلب وا تاس هب اباو) فرمهآ تس د ید تیناسنا ةر ها

 ررر ا فرم ءاشیام فرک هللا نذاب ی را لو كهللا « داسا دوجو
 (مابعاب لف ناو ګار ماع هلج * داشررددجا دناو دوخ دن هک یون #
 یس دن و یر كءدنک تب یانعم ردنرا شا هب ۵ ر سا نالوا هد رز "رود

 (دابع ا لف ) نعوقوا هلاع هلج ه داتفو داشرا م السا هیلع ريحة یدید

 ن دد موعلح نکیا رد هللا م الک نارق هج رکا ین ف هتکنوب هللا مهفو ینآ

 ردق> هفیلخ ارب ز رد هدنس ها دڅ دابع ۳ ردهالادابع دابعو یداوا رهاط

 64: ید ن دتا هتکنوب سارد هدنس هبت ره یلوق لر زو یرالوف كهاشداپ ال:

 | ندهاکنم ءا سپ یدمرالوف مب یا ( ی دابعا ) نسدجاب ید عی ( لف )رواوا

 هلل وا (مهسغنا ید اوفرمسا نیذلا ) رواوا مهفنم یکی دیا هت ت دس>و نمر
 او طقنال) رلیدلنا فارما هلطارفا هتنرزوا یراسفن هدیهاءو یماعم هکمرللوق
 (امیج بو ذلارفغ, هوانا ) هلطفو هللاةرفغء نم اود اتال یا ( هللا ةجر نم

 روااو» هلا ) دوعلا دهب وا و یی وند عج ربا ترذغم ىلا هوا
 ۱ اقیفح ( مح را

 ردرم ها * :ه» اکاو رد ردساوا نامه یجدنا ت رفغمو تجر هلا هنلاس هللا لوا

 )رک 2 -رد فرطره دناثکبم * رشوت نابزش نوچموت لمع 46 یوثم #
 ۱ رکج هد رط :هقرطره یس لفع هدمکح یبآ نسیکرعش نس رد بک یهود کالءع ك سض

 دنلفع اقع لفع ل ¢ یو 3 رد ر دبا يا عات 5 هنسیدنک ی یس لفع اھ رکو اعوط ی

 اك ۱9 راتعازرخ آر کن ناب ناش ردنا * اسهتاات نارمشا لاسشرب * اهاغ-و 1

 ۱ هدناسنا لوتعو رر اوا هلوفع یناسفا *هبنرص ( رازه دص ناج تسزووالق
 زا ییاینا لوق راسو راررد ىلع تالةعادخیایل واو ردفرمصتمو ردم ًاشیام فیک
 رد موکحو دیعع هرانا كد هیادخ ب اچو هلک لع ی هد هه ېک لو |



 رداکد ن دنناش كلبا بذج یدک فیطا ارب ز رمکچ یب رکج نو هسیدنک

 | (تافصاع نایمردبآ دناع ناز *تهجششزا دنکیم شد هکلب € یو
 نيءز ن دبس لوا ردیطا هکاریز رابا درو عهد ندناه> ش+ یتب؛ز نامسآ هکلب
 | حا ر ند :سابا درط ن دنا هج ضد ك.“ نیءز نل یدلاق » دتببام ناهصام

 ناج * لاک لسها رطاخ مدفدز سب 46 یون 9 ر دش دیک هباجر |
 | كئيطا ن اسآو هسبدلوا كهوام» همدقءو هکنوج ( لالض ر دنا دناع نانوعرف

 كنابل وا نالوا لاک ل-ها ص: هس! داک هرو وظ یءایا در ن دبناجره یدک نیز

 رک» هلاک لهاو یدلاق هدلاب وو لالض یا لرلوهرف ندتسابا غهد كاب رطاخ
 نا عفدز سا ¥ یوم ¥ یدابو اے ۷ دتدا را ٽڪ كرنا بواوا

 كناهجواو كاهجوب س؛(نآو نا یب نا هرب نیا دنا هدنام * ناهجزاو ناه
 ردرلشا واهر الاوا ت دا ارم ځور دشا اق زم هاو وزمن ارا زم داو زم اوي وب ندنءه د

 نارمساناوه كالذ:رخالاوان دارم ذی .هآ هلا لاق ) رد هد# روس ه٤ رک ت آوي

 ندب دنک ی رزرو لوا هلرس هطداو تو٥ ناچ جوب هکتذو لوش یی ( نيا

 ن داحا یاداوا یر دا دءتساو یرراک ب دام هنرخآ ابا درط هال اح ترخآ

 (نوعنشیام نيب و م هب لر>و) هیاباعذد بوبهرب و تذل هرلنوب ید ترخآ ماع
 هتدام یرلدنک هلا یراتذا نالوا ن دناج اند هههاوخ كلاس هع : رک تنآ

 قامت هترخآو را« « هلأ تذا ندنناج اسد ندا ییبداوا لاڪ یو روضرب

 س ر هوب ب؛ صو ظ. < یر نا دیرآ ۰ اسب هه د ےاوا یرراک و یرال رب

 3 یوم ¥ راوا مورگ ند انارو اند ندهد كناهجواو اه

 لالسطاوذ ( لاله و دوجوزا دنراد هکناد * لالخاوذ ناک دن زا ا ۳

 لالم ندندوجو كس رنا هک لد نس رکج شاب رکآ ندنرا هد كالا نالوا

 اد نوج دنراداب رهک 4 یوم ۶# رلبلو نالوا یهلا ناک دن لوا ۷7
 تن لنس رلهدیا | رهاظ رگنوسح راروط اب رهک ( دننک اد شر ر ۳ که رک

 نوچ شی وخ یاب رهک +6 یوم #* رارابا اد بش یک دوجو نالوا یک ہاک
 یاب رهک كش رل,دک رالو لوا ) دک ناسیفط ارت ماست دوز * ن ناهن

 ردیس اضرو تبحت كن رلفب رم باق دارم نداب رهک رل:دبا ناهنب مکنوچ
 روفلا ىلع یکیلست كنس را هدیا ناهنب ناب رهک اضرو تبح هدنرابلف مکنوج

 كعدنك ندنراترمع> زب ندا هرس هوا س دق یتالیک رداقاادبع رردبا نایفط |

 سان هدا سان ترک مدر دیک هیعج « دنامز مکا هلنه نب هکر ابا لیدی عرب |
 | كرلنوب ت داسس بحاص هل وب هکر دبع هکیدلک هع رطاخ یدرارایا ت اغتنا اکا
 ااا یب ەچ د ا اب ر لا تافل تی ردیکرچ دانیم



 تد و دین ) مک ا نادیم نوعرف ترق # ERE را

 یماوا براه ند رانا اد لهاو بلاط یابد لها كلا: لها ناتاوا رکذ هدقناس

 ۳ e سرت یرالەد هنآ یروا ن د_شهردزآزا مک ردرالهد هو ؟ زا

 اصا ہدا رح هسرلبا داقتعا هترهاظ رکا ناش هتراو هنرا كرلنا نالوا هلوکز اب

 ی نت وم یلوعرف ترفن هسک داب ردن ی هنوکز اب ل-هثوب یکنرح رولوا شمالا

 ندناانطاب و یدرلبا توعد یتا مالسلا هيلع یسوم ارهاظ لیب ندنرلترمض> مبلک
 هندوجو ك و عرف یترفن كنءاب كمالسلا هيلع یسوع ترضح سو ی درلءا ترغ

 تالذکو یدرلبا ترف ندمالساا هيلع یسوم تربض> ارءاط بودیا ردات

 هلم السا يلع مهار ترضحو یس اق نداهجوا كمالساا هيلع ی ترضح

 ترفث ندرلنا بواوا رک هب اتیلوا رهو هلا سابق هروک اک و ید یدورغ

 هللا سابق هروک اکو ځد یرلیلبا

 هک یرخالاو ابدلارمسخ هکناه> ودزا اما نامرح بس ۴

 هکر داسی كنيس كن رالوا مورخ ن دتلو دو ترع كناسه> ی کیا تااتیفشا

Eردرا ش1ا روحد هو لو دم هد رخ 5 اسد هل ردرل- وا ه رخالاو |  

 نوح نیهز هر ن اعساک ره رک یداغنعا كی > نوح 4 یوو %

 دطب ناع»آ کود هلو ردشألا دا ةتعا م ا كح مکح م کن < (تسا هد سا هدرز

 یرک كالفا عیج هکردهش رزوا كلو یبهذم ا ی یس راص نیز

 E یسو راص كن هطرع دنا یم تاک الفا كاخور د ر دیک دص لكشلا

 طع نا ناسیم رد رد * نادکاخ نا د داع نو نوح TIR تک ۳1 یوم وثم #

 كناسعما ن نالوا طیحوب يدااه ۾ هجن نا | دکاخوب یدد یسلرب ندائاس ( ناسا.

 یی دوریم لسفماب ین * اوهرد قلم ییدتق و وچمه 46 یونس ۶# مو
 هدناسع-) نايم هکلبردیک هبالعا هلو هلفسا ه یک لیدنقر قلعم*داوه
 مع هک یونس ۷ یدندردن یار ی خسرو قلا كنو ززو ط ییاعم ۳

 لوا مب د لوا (اوهر دنا دناسع شش تاهجزا * امس ب ج۲ لا شیکح

 ۳۹ ولهم هداوه نیمز ندنسألا بذج ندشش تاهج لنایسآ یدید هللابس

 هدیدح "ءرک ینیهزو هن هبق شلزود ن دسطا ئةم نوجا مهفن ۲ هلا س ییاتهموب

 كام نارد * هتک ر هبق سدطاثهز نو + یوم %3 ريد بودیا لث

 نهار سم یر که بق شلزودو شاکودندسبطانفم ناسا الث را ھآ

 | یک هبفر شازود ندسنطائةم ناتآو یکبوط نهآربنیمز یە یدلاقهدابروا
 اقارولوا كعدیدلاققاحم هدناعهآ ناسیمنیءز ندنکیدلبا ذج نیمز ندینامره

 | رددشک یک افصا ناسا ت تاک رکد ن 1 یوم ¥ ردّهءط ته دعو

 بز فیتکو هونافصاپ ناسمسآ ی دشنا مکح یرم-۶ لوا( ار هربت نیمز دوخ



 هد گردم

 رب ,ز سراب دار یند>ر نوک لوا ندمهوت لوا نسرلپا و تدحوجک |
 هلوادوجو» یھ ھوت ك٤د مداوا لصاواک او مدلوب یدحوجآ هدنس هکمادام

 ۱۱5 تراع نو 1 یوم *% رواو لوا قة یىلوا دوّمغم كتدح و چک هنب هناا

 چک لسصاویا نسیرابآرو مهو (اهباج هباج تراعرد دوبن محک * اسهدارو مهووت
 ردهدهانار و ىلع )شک کلب را یرار كمك هدنراع لب یک ترا عند غدحو

 يادوم دوحوم هدنرب نرو یحهوت ك٤د جلو و مدلیپ ی د كيلاط شب

 لد, دحو جک هله هل هجو هک نالوا یدوجو دیش ؛ و روشوب همت  ندحو جک هدنا

 هدا ز ند رلهلرا و هتسدن رولوا گابا كنحو قاراو ,دنراع وب ی اهنمز

 تعدار هاط ی ردند> و چک هلن هنادوج وم اره ظ هک تسال یبرو وا راع

 لرلنو و ندرل لو ندرادوح و هاف باعا نالوا عا كناو هند> وخ ۲ نالوا

 ین ەقلطء تدحو يفد ند مدحو چ ٩ WI NE رواواراع هدا ز ندالها

 راویراع هدندوجو كناو نسرولوب هجا هلکدوجو نالوا فالتخاو كنج لح
 FE % یوم % رولوا كعد نسرواب هلهجوە ىنا دوجواا ذیع هيف : عم نکیا ۱

 قاراوک ار ز ر (ورکداداوار تسهنآ تل هکاب # د رک داب ر رف یشهنزا ته

 قسه هکارب ز مالک رردقنو رواوا قورصم هنظما درک ۴  یداپاداب رف ندقلقو

 كمر و ورک ندید-نک یراو لوا یلقوب هکلب رولوا كعد درکنداب رف یتسدنزا
 یلبهاكناو ین٣ اع دايم ندتسان مالک اف صالحب یدلبا دیع ورود ییعب یدا

 لهاو دوجو بابا نالوا ىلها كناو ايداع دارم ندتسهو اف باععا نالوا

 نازب رک ندانف لاو ندنلقوب زب هکردوب یراسعز كنابتد لها سب رداشغ

 ردسسکعرب ما هک اب رد ا طخ مءزوب رارید زرولیف ترفن ندراناو زرواوا
 یرلنا كنانف لها یرلسأبا رارف نداتنف هست مو ند اف لها دوجو لها |

 اے طاب هلن انف باصصا ه.خوب رولوا لصاح ندنرالبا رود ندراپدنک انطاب ا
 ید هلوا بغ ارو بلاط هلن اج رازه ءرلن اسید لها ی د زا «دنا ثبحم و لبم ۱

 (تسپب تسنازب رک یتزاوا هکلب * تسینز مارک نم هکوکموت € یونٹ
 یلاع قافوب لواهکلب ما رب رکن داف لاو ندفوبن هکهعد ن نهدوج و لهایا

 یا یا لها 5 د نسرک ار دیګ £ دبا ترف :ندنم هنر ی رکی یا كناو

 باوا راردناترفن هل-هج ولوا نبش ردات -ضرو لیماکب و ب بودا نوعد ماد

 ا تدناربم نوردزو * دوخ یوسسوا ت تدناوضما رهاظ 4 یون 3
 كالو رد كلارروس هلدر توج ¿ یس نانو ردوروووا هادناجیدنک یتسوآ ار هاط من

 1 یاس هل .هلدن 4 یوشم ۰ در رروت ی یترف مر مو شب كنس ینرفن

EES 

 ا ار تسن * دول یکنجو ی-سھ u FE 1 یوم % رولوا رهظءو لع
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 نداق ضب و توادعو دلو داودّص ید هداظء یا, اواو السلا 4

 ملا هکر دب را بت رم تاکراب ه- اکاکنریب هک هدرا هبت رم ل عا مکنوج رازلوایاخ
 یا دصا تنسکیاو قحاوا رقم ترا ةءو ترد ضط رد رابع دنروص هللا نعم

 هن.لوا داود كارا ها كندر یکیاوڊ مکتن ر درر ترد ض یخدهدٌتدام

 ررروب بودا لثغ قی وب هنسلیق لدجو ثن> هلرم ڪک > یر هرو

 | ردناو دنکنج ردودره * ارج لکزا راخو تعراخزا لک نوح 4 یون #۶

 یقالخو هدک-ج یسکیاره نون رد داک اخو ردن دراخ لک نو-> (ارخام
 لا تدحو یر ره كءارک یابلواو مال لا هيلع انا سما ردهدعارو

 | هجرکا یخدراضءب و ردغلوا لعاح ندراهفو راک دو>وراخ یرکا اما ردیاک

 | راخ.دنرادجو هدرالصا نکلو ردشوط ندارک یاباواو مال-سلا مهرلع اینا

 رب او مالسلا مهلع اینا یخد زرا ءو رافکد وجو راک | ردشاوا تیاث فک

 کو زردهدارجامو ۳ ینیکیاره نوع رد ے۴ هروهظ ندنرلاک كمارک

 9# نوا رد هان را تیعرفو تالصا اذهعم رارولیف ارچو نوجو
 | اد وهو ادیب هللا اعساو فاضوا دادضا هعساوخ اهداد تاب فرە ءایشالا ادخ
 هروهظ تعزاشمو ت 2 یحد هد انی ام هداضتم ءاعسا هاظم سی رد-لوا

 نے: رمه ۾ OT نا !تسکسح هاب ۳4 یوش % رد-ثک

 رد ج وح ار 9 تسن اح نانو تەشنا هلا # تسع! ہص ناش ور فرخ

 | راتو رافک هلراعش تباده مارك یایلواو مالسلا مهیلع ناو دوخا ( تسیلآرو

 هاك رارسا راهطاو ها اک یار هکابرداکد ةعةح یکنج كراند تلالض

 | تمصم یارب اتروص رد نصر هک یک ناشورفرخ عازنو ك-ذج الثم ردنوحا

 هل دب تقيفح رظن رکا ردنعنصو تم ص + یاش دیدشتو تفلاو د اعا ةسةیقحو

 زدهلنا اربح هکلب ردکنج نالوا اّروصلواهنو ردکنج تلصمو تمکع یار هنك ره ر

 تارک و رد,دنفلنار و كفال-:خاو دادضا تدحو رک هک هل ابلط یدحو چک

 | هل ظلایخ الثم هکر واوا مولعم هنوک و ت ینلبارخو نار, و اهمایف عع كن ان التخاو

 ٩ هلی هننابتعو هداضتم تاکرحولاعفاو هعونتم هثسااو هةل صاخه"ا كايف رظن

 | نارو ینافالتخ انالوا اروصوب ردهدکلیا لانقو عارنو لادجو كنحو لاقولیق
 | یرابتعایمارب دوجوخ ید ییدنکو كلوا لخاد 4 هدرب نطاب و كل سایق

 1 یونثع % كدرولبب نکیدبا تمکحو ر-هدعب كدرولوب رک كداو

 | یان نس هک ی هن لوا (یتسکیم مار" مهو ناز * ی کیم مهو شجت و هجا ۱

 هی دحو چک یی ودنک یا ی عە كسرابا کیک ندمهوت لوا ن نعرلبا مهوت جن

 نسییانعم ك-ةیدلوا لصاوو تاکبدل لوا هسٍوک نیابا مهوتوید مدلوا لصاو

 ل{ 6 ۱۱ 4 یورفا 9
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 ریا كات و لهج تظلق و تنوشخ هک رولوا ی بکر فصو |

 (هاهنربلاق تسیناوب> هگناز * دادوو فاطاوتفر ناشدوبک 46 یو
رالهاج هکاربز رولوازآ یتبحو فطاو یپاف تقر كرالهاج

 هرزوا یدابهذو عبط ك

 ۱ ا ٭ یوم ۷ ردسبلاف قان اوی> |

۱ 

 f رولوا فصو و هاو تفرو 38 (دوب یتاویح فصو تورو ۱

 # تسال TEE و 3۳ یوم ۵ رد هسیناوبح تف تفص توهشو ۱

 | تحالم نوتاخ هسللوا رظن هلا قح "هدندرکا تین قول ای وک وکنآ سلاح ۱

 رد-اکد یروص قوم قع ا ا دوحو تأ مو ف ید لاجورب نوه ۱

 هراس * اهلاج نم س حا لکو (تش ( هرسسدق شضراهلانا لاقاک طعف ۱

 كا یقاخردلکد قولخ هک یدلنید ناک ردفلاخرانوبو (ذه"لک نسحلب
 صف تالکو هدرابخاوتال ردزاجو مه یقالطا هئاسنا ارظن هنسلصا یاتعم

 یا (نیّملاا نسحا هنلالراستف) یلاعت هنلالاقاک ردشلوا دراو قوح هدرابکو

 ین هدنوب سپ ابذک نوردهیا (اکفا نوتلختو) یلاعت هللا لاقو ار دقت نر ردعمل
 ردد مو هردقمو هب وسم یدالوا کرد هة صم هل درع ص یلاخ نوتاخ لوا

 هچرکا ر داکد ردهم قولخم ن دته جوب اب وک ردو: قااخ ترضح رهظمو
 هنداګا لفح باج رانو ردردتهو قول ندننابح ینیدلوا یب رمو دولوم

 يما هرکشو تد ابع هدندیح مالک یتدابع نوعغی دلوا ردصم هندالباو رهظم
 ةصاخ اع “ال یدلیف نر یرکشو ناسحا جد هشدلاو هدرال یییدرویب

 ییاعت ها لاقاک یدلوا تباث هل دح رک دعب ةرک كالا تمدخو تیامر هن اوا

 كيدلاوا و یلرک-شانا لاقو اناسحا ن دلاولاب و هاناالا اودهتال نا كلر "فو ۱

 لاق یت راو ۰ نسح حان م هاا زا لسجر لاق هنع هللایضر ةر ره یان عو

 كما مالا هلع لاق نم ملاف كما مالسلا هيلع لاقنم مث لاق كما مالساا هيلع |
 .د-اعوب (كوبا غ كما ۳۳ یورو كوبا كما مالساا هيلع لاقنم م لاف |

 ردراو یزوس قوح كنابلما |

 ۹ بلطزا دوب نزساقلا هج ابا ردوخ درندرک میلست #* ۱
 1 درب نتسن اد قح تراشا ار نز ض ارنسعا نآو تشبعم ۱

 1 4 نس دد ادرک دند رکاب هک تسه *,دشادره لفع

 ند:ثدعمو بلط هک هثسا لواردهدننا .كنلبا ماست یو دنک برعد رهف برخ رسو

 او زر ر هرددنت اي كساب ق>تراشا نح ارعا لواكزو یدا یساجزو ساقلا كنز

 مکتوچردراو یک رد و ودر به ی ودر ماک زهر و هدف قم کت ادرج ر دشت ۱
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 تسم ملام هت رلغ,طا مالک یزلترمضح تادوجومرعقهو تاماك دیس لوا نع
 | نکیا شایق اتتا بولو صالخ ندنق لاع تح لواو شوا موکمو || "

 ها ید هد نرص ةشباع تر طح ۵ دااهز رکا
 | ویدارمجا هل وساکببواک هاهنع

 ۱ یح سس كا رج یدرروایف تغر ا ثلا هلکذ 7 و یدرارروب یا

 ۱ هی یوم 9۶ یدابارو یمهدنحرم کر هد مانای کب رانا تبدح مست بی رق ةن

 ۲ لن اح یکید هکنوچ# ب ۳ >رددش اوج دشوج ششآ ۲* بیهذزا شن آر دش بااتنآ ۱

 | اطا 9یلاغرا ب اوچ نزرب ار ارهاظ *اوه شد. ؟اربآ نآدر کت دن *ارود ر ھدمآ |

 | لاجر هجرک | هساوعف ( هاسسنلایلعنوماوق لاجرا ) ( یبلاسط ارنز بولخ |
 یآ ہا موب مکترد ولفع نطابلا بس نکیلو ردبلاغ هاس-ذرهاطظاا بسح |

 ۱! بیهذ یدلوا باغ هر نوا نا 1 نآ دج کا راررود کک لس یش او

 | هلوا هدیاسعح مکنوچرداش واو ردانیق یبآلوا شن آ ندنهجیغدلوا بهبمو

 | ینآو یبآلوارلیا قوپ هتنایم كساکیاره هاکلباحو باس كلوچرب مکنوچ |
 | « رز وا نز یک ینودلوا بلاغ هست آ بآ هجرکا ارهاظ جدن كااذک رلبا اوه
 | یییداوا هقوشمو هب ولطم اک لوا سی نسالاطهز ار ز نسیولغه انطاب اما نسیلاع

 ۱ ارتاوبح >رهم * تزف دآرد ییعاخ نینعیا 6 یوم ¥ ردلاغ ندایدح

 | هناسسذا تبح و لقع ار ز ردهدیمدآ تصاخر نیلجتوب ( تسکزا نآ تسک

 ر دن دنغلصات كناویح تبناص#" لوا ەد ردصفا تبع كناويح ردصوص#

 | یشیدندبیس لواردقوب هدناویحتبحو لع نالوا هدناسنا هکر دوب مالک دب ز
 زدلکد ین ولغم كنس

 | ٠ < لماا نیلذب و لقا لانباغب نهنآ هکربخنا نای رد $
 ۱ سه هرز وا تبلعاف ردعوفیح لهاطاو ۰ رزوا تیلوءفم ر دب وصتم لقا هلا |

 لاتصخ هناوسف رائاو لعافو باافهرانا یسهفاطاسذ اهي ردندشاش تلقا |

 ۱ هکر دندناش یدتالهاحو راردا وهم و نولفم ندتهج یر ه>ود«لاعفو هدو#

 ۱ نس“ هناوهش یاصواو هناویح قالخاو ند : دلو ا اع ھەرە کل وه :

  رولیف تموک> هرژوا یقن یاضنقمو رولوا بااغو لعافهرلنا ندشیدلیف لئاز
 (نالدبحاصر و ته دیآبلات نالفاصرب ن نز هکر یمخی تفل تفک 4 یونثم %

 رولک باغ هدابژ هرزوا رللدبحاضو هرزوا ٌّرالةاعنز هکیدروب مالسلا و 1
 مهر ند-توشخو تنوعر سپ رولوا باقلا قر راناوا لدبح اصو لفاع ار
 | سب ودنت نا کیا هکناز * دنوش ءرمج نالهاج نزر زاب یواش ۶ روا و

 | دست هدابز رالاج لوا هک ار, ز رارواوا بااغ رالهاج هرزوا اسنورک (دنور رب هربخ

 ۱ ورهرخ هرزوا ر.دقلوپ رد رایج دیک هرټوررخ یتحم دوخاب رارد ک ولضغو هربخو

 یوفا» 6 6۰ ٩09
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 ةرطتةلاو ضرالاقوف لاومالا ربط اتةلا هثع هللایضر نان زنا لاقو رواوا دیک ات
 هدلاح ينیدلوا ندشوکو ندنوتلا هرطقمرط انق لوا ذطفلاو بهذلا ةنوفدلا
 | موفرد ییسعلا ع وج ظ_مللا درفم لیخ ءاسالا ىلع قوطعم ( هموسلالیعاو)

 أ ةا نمذوخ امر دلوعفم مسا ند اب لیعفت هموسءو ردسرف یدحاو یک

 اهموسو ةبادلا ماسا راربد مكت هلوا ذوخ ام ند ها دوخاب و ةمالعلا یهو
 تی لوا یی رولوا كعد هیع رح هموم هج ردقتوب یعرا ىلا اهلسرا یا

 رفملا و لبالا یان ج (ماعنالاو ) ه دس)اح ییدداوا ن داعم سارفا تاوهش

 باتج لوصوو ندقح ءار هک ردکلاس تف هلجوب عرزلا یا ( ثرطاو ) منغلاو
 (ایدلا هویْحا عام )ا ثان انوا رک ذوشیب نعد ( ثالد )رلءا رود ندهلطء,دوحو

 ا : لا نسح هد او هللاو ) ردلاوزلامد رسو عافتالا لیلق ردیناف یاد عاتم

 ۱ هک راروج راک دوادخ ترطح و نخ اوهو هالو لا ال ىذلا عجرلا نسحیا

 | رص یب ر ور تلا كج روک نقبحو دابقنا هب یدنک كننوناخ نیشن هیداب برع لوا
 | سانهکن امهتشم بح نال وا نداتهج اذ ار ز یدلبا تعاطا اکا بولوا رارقو
 ۰ ید هز قح کند هی هی لوا ر د-شلبا RHE یدالیف تا ز نوجا

 مافممانالواعف او نیب وب ررواوا صالخ هصاندناورولی ه یفمارصص ندناناخ
 رکم روا صال هک ندرکم لوا هديا هعاربب و هثسارآ ندنفرط ناسنا یلعاف

 مدآ دناوت یک * دیرفآ شاسهبلا نکسب یپ ن وچ دڳ یوش ۶ هلوا ثیاده
 اک ۱ و ساثتسا ییاسا ہ درم راترضح یلاعت قح مکنوج ( د رب اوحزا
 نج ن داوح مالسلا هيلع مدآ ی دنارب نوا كا مارآ و نوکحب

 :تداهش هب اتعم ون هع رک تاون نالوا هدفارعا روس مک رواوا رداق رکلسک
۱ 

 | ۱ سه د ىدا یقاخیزس هللا لوا یسعب (هدحاو سن ۳ کفلخیذلاوه) رولیق
| 

 | یدلیفندهدجاو سغ لوایخ دو ( اهجوز اهنم لهجو ) ندمآ نعد ند هدحاو
 نوسا سانیتسا هلکنا ینعب اهب سنا: دل یا ( اھیلا نکسل ) ییاوح ید جوز

 نداوح مدآ كج دا قاخنوچ ا مدآ سین اتو نیکسییاو> تزع بانج س نوجا
 دو را لاز ۴ 1 1 ۷# تالذک ی د میا رب سد رواوا عطعنم ۵ من

 لاز متسر یضرف هسک رب رکا ( شب وخ لازرسا نامرف رد تسه * شد «رجزو
 ردب رسا كنس یراق یدنک هدکلا لوبق نامزفو مک> هلوا هدا ز ند,نجو هلوا

 یی ولفهو ریا هجو ن“ ك رن :وتاح یدنک هن رز هساوا هلس ناواهد ول نع!

 1 او بوخ ج تس هتسر رد ۵ هسانعم یر ه دنوب لاز رازلوا یلاخ ن داوا
 . || ییک * یدهآ شتفک تس اع هکنا + یوم ۴# ر د ساباپ كلا د

 1 کدرروااروجاب رروااریج اب یک یدرواکیس» كنزوس كلا ماع هک هسو لوا ( یدز یمارمجاب
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 هک ندا ی پا نددح کر یا یار یاهو هب رک ( یابد د دن كب هی زن

 قرب یکی ناراب نازا دش € یوشم # یدایهااق لکو کنیم هیرک دوخ
 ندا ردشاب زوک دار هکندناراب لوا ) دو د رح لدرب یرارش دژ * دید 1

۱ 
۱ 

/ 

 یلکوک كد رح نالوا ديحو درذ هدنااع تعاتقو تضاد ار ی داوا رها قرر

 تج رمو تقر هابلق كنيبارعا ند-نس هب رک كار ییسعب هک د روا هرارمش هرزوا

 E DET ETE رای ان
 كلن وخ یور كنا د ره هک دس ۲ لوا (درکزاغآ يک دش نوح دو نوچ *
 مکنوج نوج رواوا هج د نج یدبا ی سو دن کوا هلا لدو ناح كناو یدیا یسهد

 * د وب اب ناز I شرک زا هکنا 4 یوم 2 یدلمازاغآ هک هد ج لوا

 كس ندنربک كنا هک هک لوا التم (دوب نان رک وت شد نود ی یوش نوچ

 2 رد كلف عضاوت اکسو هلوا ناب رک هدئک وا كئس لوا ك-سرولوا هجر واوا ی

 هکنوج * دوب نوخ ناجو لد س زاتزا مآ هک یوم ¥ هل بق لاذنو

 هاوا نوسخ ناجو لد ندنزات كن | هک هسوک لوا (دوب نو نوجوازا ت ر

 روجزا هکنآ هک یو رواو دمت قعاعلوا اک زا توبحوا ےک دوج

 روج كناهک هسی لوا (تساخرذع  ردواوچ دوبهچامرذع*تسام ماد شیافجو
 یدّلاق هرذع لوا هکنوح ر واوا هج رع رذع مز ردراو ماد هزب ندنساهحو

 ۹ یون ¢ رد لاج هلک وریص هدنس هل كهوحو نائلوا ر ۳ و ى

 ۷ یر سین

 تا او (تس>دشاد نوح نارا یس 4کاز # تساسار آ قح ساشل یز

 تب هناسنا یدلوا تشز نو (تاوهشاا بح سالا ۷ ؛ز) هديا رعلآ * هروس

 ردلوا لاعاو لاما قااخ ار ژ ردع> هدنفرعح نی نو هاش تایهنشعو

 اهذوک لاح یاردناب یتاوهشو ردلاح ندناوهشو ردنو حا نایب نم (هاسنا نم)
 ندایشا یاس یس هاتف ك هفیاط وب یلوا ادشا لاتو کمد اس ةن اط نم

 تانب و نیب لاسنالاو دالوالانم اهنوک لاحو (نینبلاو) ردنراشا هنغی داوا دما
 ا f تاکترا یصاعم ھه من هل بیس لرلو لالاس ارز رد هناسهن تاوهشو تع ید

 اوتام ناو انوتقا اشا ناو ان داکا اندالوا لسیقاک رارواوا عام هلقحءار بوبا |

 هئع هلا طر هری ره وبا ل اقرار ده هرمش ک لامراطتقو راط:ف عج )طا: هلاو) بوق رحا

 كب زوب و راشعد كب
 یهرطتعء راضهب و ةشوةنملا ةب ورتا یا ( ةرطغلا) رید راطنق یخد هوا
 زنصحا یا هتمکحا اذآ ؛یملا ترطتق لاق ردرلش | ریست لا مع
 ردذوخ ام ندراطنق ا را صعب و لب زلال ءءناذك يلوا كعد ةمكحا

 شع را ضعي امهرد نوءب راو ةيقوافلا ه هرم ا وه

 یرطانف هجر دن وب یک یراکدد همهر دم مهاردو دف وع فااو ردن رار د



 اکا نسع ال | ازش نرش مو اب روش ی کاب باق كسروشب یب نب هک هنره
 ie شاب * دونا ته مار 5 7 یوم % Su مر طء ن ۳

 هلاعا هتشا مدلب وسرفک مدایا اطخ عظع «دنتفو هضر اعم لوا ( انا ام رم
 قود هداز ند وا لدو ناج ی مداک ندر ط ناح a ؟ وا كرمکح مداک

 ردنا خان کو ش# متخانشنارت هناهاش یوخ + یو2۰ % م داک هلی

EAم دروس هناخاتنک هککر !ك_ش مداکایک:داعو یوح نالوا دراهاش ل س  

 ۱ 4 یوم ۷# مدلبا مالک , قوس هنایدایب . بويعا تٽ٫اعر هکیدا كنس ی

 كس هکنوح ) مخادنا ضاّزبعا مدرک هب و ۴ ٭ متخاس ی ا رح ولو عز نوج

 مدنا هنا ىف ارع-ءاو مدلبا هول ها طح مکیدلب 1 دابا مدزود عار حر ندکو وع

 نار ندرك و سس ےہ Ea # ۰ ن سوت شاب مهد ی 4 یوم %

 یوم % روا مر کج کوا دمت یعیوب دلت نو متد هکک واكئر
 یوم

 زوس  رفیآ (نک و رم هح ره # نک فو 0

 زس کس ا ۹ رو تسمه و ر :OTS و رب و

 ررروب بودن آری ۳ یداوج زذعنالوا روت سم لواوردعیت مهر ایادلوا

 سو یدک < نت تم

 مرج نھ لدوا داتقا ¥ NS قلخ تاوردرد مهاو> رذدسع ء یوم ¥

 ندکلیا داتنعااکا ردکع رک قاخ كئس نت كت مهاوخ نان ما ا

 ترج - هوکوب ولدز ادا !ا هنخاوم ی هک یدلید مردم ماف مب

 هکیا * نیکشخ یادوخز ناهن نکم حر 46 یون ل یدلیق و دف تراسجو
 ندشوردیدنک نالوا نکس یر و اندم اق کیا (نيکنان رم دصز هب 4 تفاخ

 ردرت نشو هب ندنیکنا نامطب زون كع رک قاخ كنسیا هللا حر ناهناکب
 (باتف کور هر رک هیایمرد * داشک و فطااب تفکیمقس نیز 4 یوم *%

 هینارعا در ندنناسلنز هد هصا تروص رزوسوب هج را یدلوا عقاو هب هب ر

 تءداش هليا هلو 1 AY دارم اما ردشلوا حق او هرژوا قر طط كالا مات ۱

 لبو كراناب وب هب ھے سوک نالوا یتافرع ییدا رد لاح یتروص كاتع ا طو

 هلهاعم كفن اا دص ن دهصوو نوه داوا رهاطو ¿ سم یهیجولو

 ۱ زارن>ا نیبلاط)ا مھ یلعا داعععا ل دمالک لد وطا ب وياند ر دلقعاب و رد

 | هکءز* یاهو یاهو تشذک د->زا نوج هرک ٭ یوم ۴# ی دالوا



 هرزوا یتةفاوم تاک عا كنشهدشب هک ریدهدنلاح یدایتناو تعاطالاک هنیوخدش |

 ۱ هت وسر دەتخوسلدەك ریدهدش لاا يهر وشب نس هد هکب راک هلره ردرو» یلکوک ۱

 سس
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 كاساوعد ,AAS تویلبا مش یخد ھت سا سد ردب رت وا ند مو اول

 رهب لاو نم شرو < یوم # .یدید نوجا كلبا ثابثا نسق دص
 نوا هریک كسب مدنک مب ( وت شاب درم هک دهاوخ سن ره * وتس وح

 نوعا كتاذك اس هللاذ منبع رونلوا لاعتسا هنسانع؛تاد هدنوب رل شب وخ
 ساک ¥ یو ¥ لوا ناب رقو ادفاکسو هلوا,دککو ا كس هکز سا مدره

 یریدقت هصسراف كد وب (ید فقاو نم ناجربعزا * یدفنم ناورشک تناج
 رولوا كعد دانادو نم ناور تناح هک یدو فقاو زم ناجرعزا تاج یکشاک
 ادیرف كاج نوسلوا ادقاكا مور حود مب هک هکناج لنت یدیلو نەی
 نیسنح نایمایوت نوج 4 یوم 2 یدسیلب یدارعب و یدیلوا فقاو
 هدکسلیا نظءوس اکب نس مکنوچ (ننزمه متسشک رازرب ناجزمه * نب یدوب
 ميدراز اخ یوم 2۳ ندسنت مه مدلوا رازبب ندسفاج مه كدلوا هل وب
 ءادلبا ءرزوا رزو ےس یغاربط (نوکم ارناج یانماپ بنوت * نوچ مدرک دزو
 مارآو نوکس هعاجیا عا نالوا مارآونوکس هناچیا نسب و هلب مب نس مکنوچ

 قارعسط ءرزوا رزو میس نسفلاحتو دض هلب وب هل نس مکنوچ هسسوک نالوا
 یدیدرداکد بسانم قلوادض هلک_نس نولمکنا دلی تغارف ندناو كدحاص

 کس (یکیارت نمزا ردفنز * نسکیماج لدو ناجرد هکوت 6 یوشم
 < یوننم ل نسزلبا یربت ند ندعزوس ردوو نسرلبار هدلدو ناچ مب

 ردهاوخرذع ماج هکاتختساو یربت كنس یا ردراو تردقو هاک-نسداکس اریز
 ۱ كنا عاج مب نسهسلیادصق هفغطق انغساو هغلوا یر ند هکراب ره نس عب
 | رکار ینامزنآ نکیمداب 4« یون ¥ ردیجلبا عرضت اکسو ردیملید ینرذع
 دان ینامزرپ لوا نالوا هد تاس ( نم نوچ یدوب وت مدوب مص نوچ * ن

 لاک هلسفع كسش هلسجو هدنا و رواوا كعد كدبا قشاع اکب نسو قوشعم نب
 ۱ ¥ یوم % رولوا داره لاح تروص كشدلوا یدایقنا هدارو یعااتع
 ۱ ايس نه & تسنخ وس دی وک تخم یی وک هح ره * تسنحورفا لدوت قفور هدش

 . لفع سفن یی هی وشنز (یزمس یم نبش هک اابشواب # یر, مچره ماوت خان

 ۱ كعدردشعااکس لکوکو ردلباق هدقلوا لکو کو هدنب نالوا هتحوسوب ردهدنرب دقت تسا

 ۱ ما یک كماهط جاو نب هکد یدرواوا هبانک ند سلوا دافسم قشاع ,داز



 r: EEE ییعب هلیوم کر مب كساب وس ي وکر كکدنرھرو |

{iu} 

 | نيک *دب و كو كاج یاج هجا رص رم 4 یوم ¥ ايش رولوا كعد

 | ندرللص ماکو" و ب ارب ز ردیر_ یکنج كدب هو كر هناکب ( دمر يره اهطصزآ اد

 0 ردرامشا ن رغارف لاک دارم 4 لم ملا دجو هلادجو كج هکر دا و رک روا ید

 أ (ک نامو ناخ ر مد مد نیمه ک * مک نا قو یدرک شرک 4 یوم |
 نسهیلوا شوءاخ رکاو ردفیطاو بوخ نس لبق توکسو نس 4وا شومر |

 | كرت قرب و یوا یتعب مرلبا نامو ناخ رت مدوب مه هکم رلبا یا نس هیات ل۴ مر وسو
 ۱ | لذعلا لماک و هفت كٍلقع كد هیاک ها روب جو و مر ر و قالطاک بودبا
 ۱ ۱ رولوا تراک ن دیا وصرپباوحو ن دات دو ی.ط یکی دایا هس لها د سش مم نالوا

 ۴۰ - 4 شيوخ نکا ندرك راتاو و اررهوس نر ن درک تامام #7
 ۱ دوخ هب رک ناب رک تشک * تسنسونو درشت هک اروا دب دوج نر 4 یوشم #

 یدلوا نایرک ردشکم سو نورح هکیدووک ی رع دوا مک وچ نر (تشْر ماد
 هرّووا ی دا رح یدتک یب را رلنوتاح نی عیصب ردیُماروط كنز دوخ هب رک
 هلا هح وات رووا ناب رک هوش وا هسرلتعبط ی د هلص او زدم هبلبا لای

 * معاد نیسنح یوتزا تفک 4 یون # ژرولرق لام ءبدسنک یلدا
 ندنسن مدناص 4 وب نخ ند-س یدتا هره وطرز ( ماد رکی دما نورا

 قوب ند تس كد یلبا تعاوم اکی یس کید اوب مدیا مب ص مدوط دوما یر
 ییرطزآ دمآ ون 4 یوم $ یدید مدروط دعا وو مد ى

 رسن یدیدو یک دس رط لق ون (یس ی مس لاس یم تک ٭ یس
 ار 3 کمدق کس هکذب ملکد قبال هتل وا نوقاڪ هرس یس ملک دیس مکا

 3 یوتشع # یدلشاب هتعالعو ماسا بولک ندع رط لاو مضاوت بوبو
 مسج (تسق ناعرق یک جج نامرفو رکح ٭ تتن آ مته ہجر یو مس
 وکار كس داكلا ناعرعو ركح رد ال کسو علم هسازاو مهر عو او

 مقام محه ما سو مینطم اکسو متاعرع دس هتشسرفابا ماهر سا سالا
 متن وح رم « تجریصتا ام یش وو ورک 2 یوم ۶ یدو ود #% یدوونو

 ی یک ےہ ملکوک من ناک ئم ورد رکآ تساوت ر ھوا تسب
 4 یون # رد روا ید ودلکد یوا ںدمدعک ص وصح لوا ہما
 ہزادرد اکی یس (اوت ی ی ےعلاوح یہ ن ٭ اود یدو اهدوهرد اموت
 اوت هک مسا ی ك لبق ,ناسحلاو اطا هدتنامزالب و ع هاو داوا اوم

 یار زا ٭ نزا تیت مشی وخر ھی رکو اج € یو # سو عا
a a r 

Ss 



46 ۱:۷ $ 

 تحارو قود ندا ا قاح نوعا رلذیلوا ها یسهماش توق ی دد

 ر ولو را سد نایمرد # تسدخاسرپ ناعساو ¿ نیءهزقح + یوم % زەلو

 ناعسآو نیمزردشروتک هدوحوو شهزود یناعسآو نیمز اعا قح (تسنخارفا

 ثیمز نا هک یون ۴# ردشلبا ادب و شقلج و رونورا قوچ ندناتروا

 یناعا یرتوا ندرلبک اخ یسیمزوب (نایکالفا نکس ار ارناعسآ * نابکاخ یار , زا ار
 نکسم یروا ندفو-12 نالوا نوسم ا ینس:هذو نعل یروا نفرات القا

 ۳ بالم نالوا توس رک ادا یناعساو ردم و لها هتیمزرلنا هکیدلرآ

 Ek یوا 9 ردرادعتس» هبهبترح لوا لواراتا هک سس یرتوا
 ند كاالاد رم نالوا یفس الذم (دوآدس ن اکمر ۵ ؛یرشم * دوال نتسد سو

 ندعلوا الا ن درولیق نوادع الاحو العف هنلها كلاو العا 2 هب رم نعد رولوا

 كن ولع یی هک ردیساعف ليم هلع نالوا یلفسو ردیسلوا لها هب یلفس دارم

 دجرکا رولواالاب نشد عبطااب هساوا یلفس یخد یل بواوا یلفس هدکرب ردیدض
 كناکمره هتساداوا كمولعم هم دعم ون منوچ هد ها توادع ۵ هب الات ارهاظ

 واو ررولیق لع بسا اکا ردراب شم هب العا تئج هکر لنا رولوا ادس , یس رشم

 بسانم هادا یاجلوا ردخزود لها هک رلنا زرولوا دعتسم و یس دیالاب ماقم

 هرس یا 46 یوتن # زرولوا ق ویس هثبخ یاجلواو راروایق شبح لا
 یعدسعاافنس ی هروتس»یا (قتساراروک رهدار ننشد وخ ۴ یساخرب وت ج

 هشسانعم یا هدنوب روک یک دلیا هسارا بودنا نیبزت یرتوا ندروک یکیدنک

 ارز رددهبا ندشسانم رلانعم یکیدرپ و كامو ىرو ریساما ردا هلع قلوا

 د س ندر ییدلبامهف یدنک كنوناخلوا بولوا عفاو هدنعفوء لذم تبب وب

 بوفلاق مه نس الثم هروتسمیا ینعب راپادارح تابا میهفت لاج یدنک اکا برع
 مرگ هکاب دلتا هک ردعواعء یکدلیا هتتسارا ںول «زب یر وا نداعا ییدنک

 كنس مکنوچ كلدلبا نیبزتو بيتر یک,دنک یروا ندنربسو تور كراتیب نالوا
 راهظایمنورد رارساو فاصوا نوییگنسن نسهلوا لدروک هکنسردوب تالاح

 E هدهاشمو هکعروک ینا نسج ډ هرزوار دقت مکیدلبا نایعو راهطا ملا ۱

 ¥ یواثم دم ر ولی دبات ی انععوب تیپ وب ورواوا ك٤د نسرولوا رداق و من

 یضرفیاهجر رکا [( نکن وج دش ابن, دشابن نوح و "یزور * ےک نونکمرد رپ اراهجرک
 كص س RS ساق یک نون؟مزدو اب برد Ka ردرپ

 *وکب نز یا ین زهرو رو EF در هک یون نس هلا باص ندنا کان ترا

 كاج رکاو هليا را یکسان رهرو کنج نژ یا ( وکب نم لرب یب ول یگدو |



 یدیلیف رح ندشنل نورد کسو PEE اد يرش لک و

 دد ۱۳ رم سو هد * نام نا رد تسرش نه نا # یواثم ¥

 یراح ناور شوخ زسا و یک چردد ود رس نيات ناج لثلا ین زوسو ( نآور

 دو هد را طنعاو # دسش ء ه داب وجو هتشا نوح میس ۷ يا 7 نلوا

 رکا یرف ظعاو یداوا ا شا زا يگزوچ هسک نالوا ما جسم (دش شه دنب وک

 د وجو كناهنشاو بلط كنيس ار زرواوا یاد ی هاش هد ره

 * لالم یدآ هزات نوج میس 4 یونثم 1 دودزاو یرثأت مب .ظع ه دملکت

 ۱ ثمهلالکو لال هک نالوا عت ءال ( لالو كنک نفك و نار دص
 E وال.دزوب هدزوسهسوک ن الوا لالو كنک هلک فیطلو *زات مکنوج

 ,* مردزا دا رد مرحان هکنوچ 46 یون # زرید هزمدلید هل یسکیا

 5 مرح لها هلک مرجان ورګا ن دوق مکنوچ ) مر لا دنوش اھ رد

 * درک زارود یمرح دا ردرو 46 یوم # رارواواروتسمو ناسهنب هرم

 رروتس لوا هلکورجما مرحرب دیعب ندررضرکاو ( دش یور نآرتس نادنناشگرب
 رارولوارهاظ هرلنل وام رح راسا دوص2 ندنوب راراجآ یافت و اش گان وب

 اب زو شوخوبوخ ارکره < یوش # رولوا كعد رار ندرلالوا مرحانو
 زرلبا ابسزو سوخو بوخ هک "ی اش هل رھ دان ا ب "هد د یار , زا * کک

 ثارصبم كناعا ہک راز لا یرتوا ن دا۴ا رارایا یرتوا ندنزوک تن هسوک یجروک

 زا # عور زو كنج زاوآ دون یک ٭ یوثم » ردقوب یبصذ ند هفیطا
 رب ژ روا وا ن 2 یزاوآ كع و ر زو تاک: تالذک (مضا سی شوک یارب

 ءا هل وا بسا هن رب یرب هلب ی هک رود هبادص ورق و عوادص یتشا

 كةسيك رغاص ع ورب ززاوآو كنجزاوآ ى یسد یرتوا ندنشوک نالوا سحی ۱

 نامفلو هدیذل تاعوعس* نعد زولوا = نڪ 3 یرتوا ندنشوکح نالوا كاردا ف

 یس هص>ند هذیذل ت اموعسم هكرلتا هکرلوا یرّوا ن د هسوک نالوا مصا هیسفن
 س>رهب * درکن مد شوخ هده قحار كشم ¥ یوم ۵ را دق وب

 شوخ هر هدوهب یراترمطح لاهنت قسح یکتسع (درکن ۳ ۱ ی و درک
 یر وا ندکحا رداو س یداقول دار فیطا هرب تمع نعل ىدا

 ردا هم [یثنسا بولوا هدنرب یسهماش تود ینعد یدابا یرتو ۱ ندعشخا یدلبا

 نالوا ل یس هم اش تو-قو داف یغامد یدابا قلخ نوعا هن یک نالوا
 راد یک نالوا یس هسهاب توق تارمصسم عج یدلیف داجا یرتوا ند هوك

 توق تاعوعس هلجو ز هلیف راشعا بواوا ذذلتم ندناات ردشلوا ہدوجو ١» نوا

 تاموعشو راهلوب هرهب ۳ زا شاک ءزوهط نوا رز تیک نالوا یس چنا



 | را هلدیدوک تسار نوڪ هب سب وس دط یکیا قرشاو یر دص ك-ةلخ
 ماهشانم هک % یوم ¥ رد دانم هس رب یر نزار ایت کیاوب هک هکو

 مالسلاهیلعی: ترّهح تنه هک دندب نآ نآ نءرد ودنهو ]۳ * بسد لودصمأاإ

 لقصءو شلوبالج هلرد تسد ق مد ما هدا ی وقصم تایهلاتسدن هکندروب

 مولع ه ۵ ۳۳ نح رردراو 32 ۳9 هد ته و كز غا سرب لوا ۱

 را شعد ردة ۳ ثیدح ه دیوعصهوب راض »ر یو ( هنروص اف دحا لک یرید

 نر یا نڙ یا هک یوشم % رلثلبا له ندا شم نانا ود راکا م الكر لڪ عد و ۳

 كىا او عام یب رک انزیا (ارترب هنانز ؛یرح نیز *ارح ناب ی عامطرا |
 ] .هدهاشم نین » ییکرلنا | بو دیا قرتهنمهبت مهراد معو لکو رق و ن دکال ایر یک ر انزوب

 ۱ هک اے عمط وک# دو تجرو ردنامار عمط زا 1 یوم *% لوا ی :>اص ۱

 كليا م ی تی لوا ینمب رولوا ت چر ن کیلو رکی هعمط لوا ( دون تمعت نآ | ۱

 عمطانط اب ن کیلو زولوا هام ددا اعوت لات وس زو ههلح ند تعا: :ةورقفو | ۱

 لوا هک هد هبترع ل وا عمط یف ردستجيع هعلخو تجر ن دّمح هکلب ردلک دا ۱

 نذُفمطو صرح هدیا هلوا یف یانعو یو نخ هک هدرب ید هل وا تم |

 اررةف نک ناما ی یواش ۷# هدهسرولوا هاشم هعمط یزوس هچرکالوا رثا

| 

| 

 | اکا لانا ٥ا نوک یکیا رپ یرقف نع ید ان ردنا ر ءنا * وتود یز نود یزو
 رهاظ یاذغ دا مع ندانغ یکیا ن تہروک اتغ تاق یکیا هدرففات هلکابا لمحو رص
 ی ک١ هدقدلوب ت ك ذل ندنا تللاس 3 هدق داوا ماع رقف اربز ردنطاب یانغو ۱

 یا هدهسیازا انروصرک ۱ هسرولوا گالام هره ید ارهاظو رولوا لصاح باق

 هلب وار لوا یلاخندنارهاظیانغهدقدلوالصاح نطاب یانغ سپ رلبادعربثک او

 4 یونثم ¥ رولواشذوب ۱:۶تاق کیا هرگار فک نالا قوذ ندرت قعلوا

 لباربص هرقف ( لالطاوذ زع تسرتفرد هکناز * لالم نا راذکب و رف اب نکربص ۶
 )یوم ردهدرقف یتزعكنيلات قحهکارب ز هل رەد وق یلالکو لالم :وب و |

 روکش وا قرغ هنساز د لسع ندتعانق یناج كب هجن ها یفکا كزو نع ۳ ۱ 1

aرو ؟ ریارظذ هرانآودراشلوا قرفتسم هتذل رګ هلیس هطسا و تعانق و رعفرلناج هجن  | 

 | ردنا هتسشغآ لک وییمه کی ین ناج نادار ھد ص % یوم »

 | جم ہ رجا رکشلک یکلک هلبارظذ هناج یجکج قلیجا كيزود هجن (رکشلک |
 هاکنا کنا یکی جا نما كركش هلبا لك بولا تذل ندكلالتوتضاب ر یتع!شلوا طاتخمو ] 9

 ماج زات ٭ یدباسیک ارترم اذن ردیآ ٭ یوش # ردیف تن
 و یدنلوا و و تعسو کس ۳ اد ردیا (یدشادنپ لد تا

> 

 ید € ` ٩ + 4



 4# ۱۲ ۷ ر ج

 E هرجا تلودو تیم یتیساودر یراک دوخ كنادخ هک هسرولوا م

 | باوج رواوا لدع هنو سپ ردقفاب ہرا تاذو تمقن شنآ ید یاوةرر و
 € ۱ یتجزو بعز اکا ردقتمعن لوا نکا یدرب و تمعن رفاو هثلوقوب رکا معن هکردو
 ۱ هدنرخا هسعرمکح تحجز لوا هدا بدو رکا ردرکش یادا لوا هک یدلیف لدا۰

 | تذساو تحاررب هدنا نکل یدرب و تاذو رقف هچرکایخد هسناوقرخارپ و رکح
 ردها شم یا هدنرخااب و هدعز تلا هس راوي قحار لوا هدابدوب رکا یدوق

 هلالاغاک ) نح.دبآ لا ردا ینا راق لوقع نکلوردهرزوالدع یلعفره ل صح ردبا
 ع نارا رھی ×زاحو تسفا زکز ای رف ر فف +6 یونش ۴# درمللمالظب كرامو یلاعت

 مالسلا هيلع ینتربض> ینعب ردیمدزاجمو فازک یییدح یرففرتف (زان تسناهنپ
 ردناهن هدنازانورع ناراره ردلکد نداتهج ز او فازک یسمروی یرخم رفغلا
 رعد فر رش تیدح رایدلیا ر افا هاکناوید رفقا ه و ترمضح لوا ندلجاوب

 حرش هرزوا قلوادسیق هلوا عرمصم یس هلک یتورد رثهذا هب و یرخف رقغلا راثا
 رد راج یخد قلوا یرب رقت ماهفتسا بولوا فرص هب ینا عرمضع یدسنلوا
 رواوا كعد ردن اهن یی ز دیلکد ناهتب زانو زرع ناراز ه هدنا هروک ههجوو

 ندکبضغ (یدناوخ مرکراموزکراب * یدنار اهبتلامر بضغزا 4< یوئثم #
 كد و-قوا ی وط رام اکی نس ما ی وط را ن لد روس راے ۶-4 رزوا م:

 طرف (رارمض دوبن نتفوک سزا شات # رامنادند مکر, مرکب رک + یوم
 رکا عر مرابانعا ندکلکود شاب ینالب لواات مررپ وق نشيد كلا مئوط یرامرکا

 رر هسعل> كنا ملبا دیو هعداراو تع مادو مابا دیص نبحاص هراما سفنرب

 رولوا صالخ ند-قلوا راسکنسو ندکالهواات مربا علق نسهیذ قالخا نرب و

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 a (تسود ل نز ماکیمارودع نم # تسوا ناجودعنادندنآ هکناز هیون

 مرادا تسود هع دنک ودع ن ندلعوب ردضعد كاج كنایشید لوا رام هک ارز

 ه4 دنک یرام نداتهج مع مکیدلبا علخو علق یننادند نالواررضورهز كرام

 ملص د دارم ندنوباما رد یمالک نالوا هئز كب رع دره هجرکا رازوسوپ مرابا را
 ییاوصرپ باوح  رارکنم نیابا هلاطاو نءط یک نزاکا ل دش رم نالوا یب رمو

 | رک هماکنه نوح ا تیعجو ترهش لوا یزب نس ناکدب یا هک رارید ناک رواوا |
 اکا كابا دص شحاض هراعا سةن ز هللا سابق ندرلیجنالب یجنالب نالوا
 ات زردیا هلازا ندنا لاصخ حبقو یلاح ء وسو یلام نالوا یک ریکنادندوارهز

 | ندقح باذعید هدنرخآو رواوا نیما ندکرا یراررضاکا ندقلخ هداید

 ب ویانا نط ءو نسیزرابا را هنمودنک نداع هنوکوو ود عزب ر واوب ناما

 ممطزآ هک یوشم ۶# ر رد هلیا نظ ندررکرام نالوا نوا ق-اخ یب |
 ےس خسج



> 

 هماج دش زا دنکر ب * شورف هدر نآ ندرک هضرع تقو € یون ۶# ردکب
 هبهسیگ نالوا یرتشم یجتاصرسا نع شورف هدر, لوا الثم (شوپ بیع
 رسا نعل رر وف ندهدنب دماج یی دارس بیع هدنتفو كابا هطرع یتربسا

 ر وص یس ماج رسا لوا هدابا دارم كلاعب یتربعا نالوا زمسیع یجتاص

 * تک ا هنهرب یپسیع دوب رو ¥ 9 ¥ هلک هروهظ یکلبع ینا

 هکلب رانا هنهو نک ییربسآ یربسا لوا هلوا بیعرب رک أو ES یواب هعدخ هماج لب

 بوسیلبا هعدخاکا هلرلهماج فیطا ضعب تست راباهعدخ هربسا لوا هللا هءاج
 هنوک وب هدئصوص> كمما علخ یس ۵۰ا كنا توا لبا ص رع هرس هداج هب یزشم

 * دیو كنزا تسا هدن مرش نا د وک < یوم رانا عورش هک ریما هلیح
 رد وک و هد :هرش نددب و كي هدن و هکر د (دهر یوئزا ند رک هنهرب نیز

 تسنیعرد هحاوخ ډه یوم ۴# راباترفئو رکروا ندنسهدش وا ندکلیا هنهرب

 نیکد هسغاوق هحاوخ ( سو تم شا تساام ار هحاوح # شوگنات هقرع

 هلع لااکر دیګ دارس یبیع كلا یامو ردراو یلام كن هجاوخ رد هفرغ هد يع
 هاور (بیع لک نافشکی ل-هطاو رقفلاو بیعلک نارتسو لالاو ملا ) مالالا

 1 یوم %3 رغصلا عمال ا قو رابخ الا سودر ةف اذک دنع هللا یضر سابعیا

 هلام لوا عماطر هک (ی.اج اهعمط اراهادتشک * یعاط لتا شیبع عطر رپ یه 7

 یدلوا | حءاجو ط طیحم مات یرللکوک رب عمط ط نمروک ی 5 و كهجاوخ لوا ندنعحط

 (ناک دردوا "هلاک دیار * : * ناکرز نوسج نڪ” د وک ادکرو + یواش #*
 یعاتمو یشاقكنا هیلبو س زوم یکن ولا صااخ نالوا قاتم هناکادک رکاو

 یارو یش وردرا وردراک ¥ یو ¥ زلوا لو٥۵ یزوس یل راولو هناکد

 كنس یفیقحراک تکلشب ورد (تنس تسرنه یاب ورد یوس *تست مهذ

 نهایتا و شام ی تیر ا وه رو
 فرژدنراد ؛یزور * لامو کالم یارو یش ورد هکناز هک یوم م هلی ۶ هبا
 نالوا لال طا اذ هدنفوذو هدنسارو كلامو کال راس ورد ۳ ز (لالطا اذز اذزا

 ردسیناحور یادغو یوم قزر لوا هکر وط یفزررپ میظع ناد ھالا
 % < نالد درب یکتا دنک ی تم * :نالداعو ت تمیادام لاساقح < ۳۳3 مته

 لدی نخ رلئوا لدامو ردلدام وا ERE ا ادخرب 5 و

 محل هوفر هک سک لوا رداکد لدا الم ردب| كل رکو ط هرانلوا هتسکشو

 کداوا یصقاد ین ش دنا ود هدزوا تضاب رورفف ف شنا دىلو یو

 رکا ردلکد لظ هنوکروب ییصعفكنا هک هناهجو دره قلاخو اد یاک هوکووت روط

 دیس بوم موم



 قح( ناوناجمدربسق> مان ن دوتا دان! قح مان هک یو
 قس> ینو ن نا ی نودا دوخاب رولا ی دار م: ند اس ق رش مان كابلاست

 ۳ درب تناح لر زم م خراب 4 یو ¥ مد لي | | ماس هتف رش مانکنيلاعت

 هک اب هسک ۲ ین رمط كناج كم هل -هجنز میا ( درب تنا دز نم نوحه هکا

 هفناسط ضع هدشاش» قا رط هدنارع راد هک رد روهشم هتلبا هنادنز نس نیلعب

 تمارک را ھظا هقلخ هاکناات رار دبا دص یتا بویلبا نوسفا هرام هلهللا مسا

 هل هللا سا رانا هسکع دره راردیا دسیق هتعب ماد هللا هطساو و لالخ بودا

 سن هدمورراددو ربا تالک هلوکو هرلنا هللا ناتا درام را هیلبا نوسفا هرام

 رام نیلا هماک.هو تعج تویلنا رص هلا ها رک ذو هللا سا ین رلیحاص ۳۹ راما

 كسان راهلوا لوخسم ۸۵ تار رص هلهالا ر د هک را ره ردنیک رلثآ ید راربدریک

 هنوک نی زا نز هی یونش» ¥ رایوس تالاسقم 2۰ هنوک وب هرلنا یرلل اح ناسل
 E نا نوج د راس فرار و نا دو یوشرپ دناوخ * اهراستفک , نشج

 تس ردو نسخ یک كنو ( تھک هجات نيب ی زا دعد لد عح ٣ * تالش نزژا

 یبوز كن دنک دوخاب یدوفوا راراموط نز لوا هرزوا یجوز كنیدنک ندرازوس
  یرهنءطو هکنوح د رح یدوقوا یدناوا لسقن ینوعض هکم رراموط لوا هرزوا
 رواوا كعد ی داب وسهنائروک ٩ دن وب یداوا یھاک د ید شا ندنژ

 نا رعف رد هکا رد وخ نزد ص نذر تمن ¥

 ه-:هط ورکن لاک نامکب نح راک ر د ورکتم یروخم
 نتشیوخ "ییاون یب لاکو لاب# نا رقفو رقف رد نزم

 7( نرم سسر آره دمار رعد * نزا وباب ی ونز یا تفک 46 یوم #
 نسو:> اص نزح د وخ اب نسیعز نس نز یا هکیدید بو ديانات عو بط + هند مم لوا
 لصفا هیاع تاک و محبوب یی! همروا هسا یداک ر اک رةق

 كناو نالوارف هنرضح> لوا سد ردشهروب (رهفا هب و ىرّف رقفلا )تاولصاا

 یدید نسرایا ربیع نوجا نب نس ه-ببسرتف نالک لوبقم ید هشراتراو
 (ءانب دزاس ملکرکو ا دوبلک * هالک نویمه دوب ارس رزو لاف 46 یونثم #
 كنشاب ور ژودهانب ندهالک هک هنیک لوا رواوالک ردسک هالک هشاب لا قرزولام

 توس اب زرد فاز مکن هکنآ ¥ یوم ۶ رلبارنس هلکنا ییسیع

 یهالک كن هلوا فلز انعرو دم هک هنسوک. لوا ( شدنآ نشوخ تفر شهالک
 رواوا رهاظ یسانعر فاز ارز رولک رتشوخ یسقک كنهالک اکا یدک مکنوچ

 (رظن هدیشوپ هک هب هنهرب سپ *صب دشنام دشاب قحديم 46 یوم # |ا
 قالوا فوسکمو ه-:هرب ندغلوا هدیشوب رظن سب ردیبک مشچ لئلا قح ده |

 لک ردکب ۶



 یررضورکم ككکلفع كس نوسوا هلا یعصخ كکرکمو لظ كس (دایءانوک
 هل تفصو نوسفا لها هراما سفت ندشناسل نز لوا سب نوساوا ٠ اوک ندرب

 لرروب بودپا ع ورش هکلبا ناد یتلاح تروص ك راهش رو وع نیلیا دبص

 (بیرع كنت یایرام وربکرام * بچ یا رکنوسف مه یراموت مه 6# یوشم ۲
 راع یا نسرامو نرم کرام رد یا لاحو نس رکود هو نسرام مه نس

 لأم ا ق نسبی دبا نوسفا مهو نسیبحاص «راما سفن مه نس ینعب برع بیعو
 رد هقبقطاق هسبا تااحو برع كث یا رد یک قوا رکر ام هدنسهث تااحوب

 | قاخ نالوا یبحاص هراما سفت هلو فاو هلر> بولوا یبحاص ه راما سةل سد

 کا غاز 46 یو ۷ ر دیک قلواریسکر ام مه بولوا رام مه تاقا دتیص
 كندنکرا غاز ( نخادکب و دردزا فر وعمه # ق جحا اش دوخ »شو

 لها نالوا تبط غاز نعب یدرب را یک راق ندمغو درد یدیلکا ینکلتشز

 یدراهب را یک دا ندنرمعو درد ی درا هادا هد یراتحاسف یدنک تاالص

 "نو فارامورامرب نوسفوا # ود-ع ی نکنوسفآ درم ¥ یو *

 هرژوارام یوسفاوا یک ودع روفوا نوسفا هرزوا رام د رم نالوا نوفا و

 ی دوبنرک  یونثم ر وقوا هب رزوا كلا ینوسفا نعم مه رام روقوا
 لوا رکا یتوسسفا كرام ( ر لکن اک 3 نوسف ک#* رام نوسفا وا م اد
 رار کو راکش ند هنوسفا ك رام رکنوسفا ی دییلوا دیقو ماد هرکنوسفا

 < یوئثم # یدرولیق لوذشم هل بهجوت هب یدک یتارام لواو یدرولوا

 رکنوسفا ( رام ۽ نوسفا نامز ن نآ دیابت رد *راکو بس صرح هر زرکنوسفا د د رع
 € یوش # کا تنوفا كرام هدنامز لوا ند طرح راکو یک در

 یا ردیارام (نیبب نم نوسف یدید دوخ نآ * نیه نیه رکنوسف یا دب وکر ام
 یخد یموسفا عب لدروک یکنیصاخو یکقنال ی دنک لوا ءاکا لوا ہاکا رکنوسف

 دصق هکللا دسرص یرلنا هلنوسفاو هلیح سان نالوا یحاصراما نل سةن روک

 نسشلوا لوفشع نوح كالا دص یز هگنس هکر ارد هللاح ناس اهرارو مو شم نیلب 1

 ندهفانراک یتسک هلارظنهرم ظفر وسفا اکس ندنزو نعد مز و نس شا نوسفا هب و

 ینکات * ارھ عیب رف قح مانب وت ٭ یونم ۷# ردزشاعف لوغشم هنعدنک
 روش یبا نس رادلا هلبط رش مان ایلام قح ی نک ( ۱ رممشو روش یو
 رچ ی زانا , هلو مع 1 توپلا لیسو هتان تعیچ یف نعل نس هیلبا یب اوسر لرشو

 یدرک مادار E 3 یوم ۷ نس هیلبا هیلنا

 ق> ی دلعب كبار لوا كنس ىدلةب ي رش مسا كالا ەت قح یب ۲0 یاو

 هکلاح كتنس یاو ل دلبا ماد هکللا دیص یربغح یک ع: یتقب رش مان كنيلاعت



{ ۰ 

 یارب رثا م کب هک هتدرا یک رلب وین هلة قوت هنس ۵ یه تفاطاو توالحو ۱

 نک ,i هضم نالوا ربا یوک یکیا رارواوا ربدهو راردیک هنداا ررکو |
 ۱ شا رع یوراک ردشعد نوعلم مالسلا هيلع ینترمذطع> هالوا یر ندننوک

 ۱ وهف A ۰ ننه ارم هموب ناکنمو نوبغم وهف هاموب یونسا ن م ) اهنع هلل | یصر

 اھ راک د كار ۳۹ تفص مهذاب ۷ )۳ تشح ٭ یوم # نوسلم

 راشبااتر دکرک تفص مهو یوخ مه تفج كسر مج مرد نک نامزیا (تولصم ا ۱

 ٭ رکدهه لاثم E  یونثم ل رولوا لصاح هلت صم ز دارعو
 یکی رمد شفک رک یک یفجر وا تفج E هزومو 3 هک وجور

 یکی رک یکی رک 6# یون % نسال سوا ی حات هلدار طظ توج

  ETو دنانراک ش شافجودر #۵ ابدا ودا ش  9 (lyهکشاایرندشنک یکی ۱

 كی رد تاج 1 یوم ن هک هک ثنا كنا یھج ی 5 ۱ ره كشنک هلکراط

 ك جوک یرب فج كنوف تر چ یدید هشلن ریش تفح# * لر رکید ناودرخ

 ا ىئ "دروک درو اا نسج ك )ارا ن ال وا هددشیب یگدروک لوي یرب و

 )ا كبنآویلاخ یکینا* لاوچ تفج تشر, دبان تساز ٭ یونس #
 لامالام یو و للاخ یفحر وا رلکتسار هرزوا هود یتفج ثالاوج ر + لاثم

 | تعا نش یوس ارچوت * یوقلد تعانق یوس مورنم 6 یون  هلوارپ
 نسردیک هشناج تعائنش نوڪ نس مردیک یوق لد هثدناح تعانق نم (یورم

 ی

 (زوربانزاب تفك یقسنن ز *زوسو صالخارمرآ عناقد رع "6 یوننم #

 كد ه-تفو حص ندبولعاوب ندستهح نورد زوسو صالخا د رم نالوا عناق
 | گالعع داره ند هل جو یدلبا رانهصنو دا هړروا طو و یدلب وس هن وتاخ

 | ندنعصت یکی دلبا هدب رع نالوا سةن لها دش مم نالوا لقع لهاو هةن

 ۱ رولوا تراببع

 Sa ماتعو مدقزا نم هکار یوشيم نز نک ۲ نعصن ¥ 7

 7 نولعفتالام نولوقن هل هک دام رفیع ىل عو لج ین کر تشوزفا < 4
 ۳ نفس ناو تسدنارت لکوآ ماتم نا تسنسار نجس نا هح را او ۱

 ۹ المسلا و د رادن از دوخ هل ءا« قو نک >

N 

 یدنک یزوس هک و د هلی و ردیناب كن یکلکلیا نعصن هنرهوش كدارعا نز

 نکل ردتسار هد مالا سفن هحرکا زوس وب هک هاوس نوزفا ندکمدذو ندکمامع

 | هدنوفوذ تاک هلسماعمو تاک ماعم یدنک هکزوسوب و ردقوب نوڪکنس لکوت ماهمول

 | زولوا رنک ندننول تقم نسو ررولوا هللادئع اتقمریک رتوط ناب زاکس نسرلب وس |



 او تردقو هزاحرب ہےاس رکا رد هراب رب ندنوه ضررمر» هک . ردمز ال قاوا

 یناوتت هلرصوزجز نوچ < یوشم 2 روسیدکدنک ننوزضناتلک نخست
 هفهش ندنوزرج تاک رع هکنوح ( ثمر داهاوخ ترمهرب شاک هک اد #٭ تخم 3

 تک و د هرزوا كشاب كش روو دا زحاک ی اک كورح لوا ۹ لس ین نم لک رج

 دنکیم نرش هکناد # ارت رد مه اب ریش تشکر ال یهوزج +¥ یوم رسا

 (لوضف یا ناد درکمور شاوسرژا * لوس ردبایم ا رمزا اهدرد * ادخار لک |
 1 اش یءادخ هکلس هس داوا نریشاکسس رکا ر دض رح درد هک وز اکرم |

 كتا لوصف یا رولک لورا ندک نع را دردو ضرمرابا نرش اکانت م۵ ی 3

 4 یوشم % رولوا تاس هوا انشا كلبا یوخ داکنا ههردنود زوب ن دنا وسر

 ن ریش هکیک ره (درب خیانت ازوا هکر ھ * د رع "ےل وا دیاربم نرش هک ره ۱

 یدستلبا ناج رباط هسثنوا هک يک ره یداوا هل ابجآ هتسکک وا روابرد |
 || ( د شک ا روا مرت هب رف هکنا ۸ دنشکیم ارضصز ارنادنفسوک ٭ یوم # |

 | رزررغو ینآ ر دک و سو ؟ لوا رارکچ هننا هناخ ندارد یرادنفسو؟ الثم ۱
ea i anni en 

 || (سسزار هناسفنا یرک دنج # رت یادمآ حصو تشذک بش ٭ یوثم

 | هصن ىس هصق لامو رزوب لده ويه یا ین هب ریا یدلک حصو ید بش
 : عقاورغ هرات هد مش ضعب ورع“ هژبانیس هد هن صد نسرتوط ند شاب رپ

 || ردقلوا رغ هلا هدنلصا )ءا ههااما رواوا ییارعا نز مان هرزوا ر دقتو ردشلوا

 | یدک ایند بش نیریدفتلا الک یی-ع سپ ردشلوا فیعص هلبا ناک رحم هرکم
 تفک وب ندرت وطرب ها ندشاب ۰ یس هصقرزو مو یدلوا كيدز لحازورو ۱

 1 هاندبولوا راسرزو زو رولوا كعد لوا لوغشم هترخآراک تودنا تعارف ندوکو

 | رتصناقو یدو ناو جوت هک" یون ا۴ رولوا صب رعت یخد هراوا نما جا

 ۱ هد نيج لوا دبا هزانوناوج هدادتانس س (یدب رز لوادو تشک هک بلطرز نا ی

 یدشرباهرخا تالاسونس نعد لدارزلوادوخ كل داوا بلطرز یردمس دیار عناق

 || رهوجو لوبقم یکرز هدلاوا تالهزاتو هدلاح لوا دوخ كداوا ىج دا باطرز

 | تتح هوم تقو * یدش دساک نوج هو سیمرپ یدب رز 86 یونشم ال د دیا
 كمبو قلوا كويم كدلوا دساک هه" كدا هععارب رب هلی هویم ( یدش دساف |

 دلا یک خایرب لل راءویم اس قالا هدلاح تیادب نسب كدلوا دساف فو
 هل رس هط-او عمطو صرح نون هدننفو كریاهلاکو لوا هت دوی هکیدعش |

 | نایات نسر نوح * دوشرت نیرمسش هک دناب تاهویم 96 یوم ¥ داوا دساف

 یک ات نسر هلوارت نیربش امویف اموب کردکر ک كلمویم كنس (دور مسیاو هن
 زا هلوا ن ریش ال زور زور هک لک کتلای وب شف رسو هک هرورک



 س

 یر شاع شوخ دب ءم ماروتاج نارا: اره نام ندا 71 یو :. هال وس

 ررول: ر د :دااح یرلفداوا شرع شوخ رواج كس a م دلاع وب ) رب زور 5

 سو تیک و راک یب یرب + ره نب نما قل وا وراق وب و ینشآ قد سر مزو رف ز
۱ 
۱ 

 ۱ لاقاک )رلبا لاصدار اکو بسک ی یراهزر هرانو یاس هللاو ررولب هررد اكو

 ابو ا-ھةزرب 4 هللا اهفزر لمحال باد نم ن أكو توبكتعلا ةروسیف ىلا هللا
 SH Sb واق فاکس رکش 46 یوم ۶# ماعلا میعسلاوهو
 دیه و هر هرزوا تخرد يک وا هیلاعت یادخ را: وسر 2 ) هاما بشار و

 بیلددع ار |. ادخ دام نچ 3 یوشم ¥ شملزود یزر كج

 كنس یدامعا كزر هکر ددج بیلدنع هب ىلا هت یادخ بی یا 5 یا EE قزر

 تلوقوب ه ددوه "ءزوس لاشن ق قہ مکتن یجدیا تباجا را اعد یارد هی رزوا
 4 یوم ۳ اس هفزر هلا لسعالا ضرالا ق ةباد نمامو ی درو یتنومضم
 هنلا كه اش ناغوط ( دما ء دن رب راد زما همهزا * دب ول هدر کار هاش تسدزاب

 هاون د ول ز نوک یدبیما ندراد رم جت شاپا هاون لح دوخاو شا دیما

 نالوا بسا هلع امارواک ید ه رام شعب ه-حرکا رولک هتسانعم دیماو

 قحا لاصع دش # ليفان یراد هشد زا نینیمه ۳4 یوشم ۴# رد ردیسگیاوب

 ندناناویح رفصا نل كد هیحراو هلو نسهنوط ندهد یک ك نوب ( ل (لیلا من

 یدلوا هوا لایع یسهل-ج ھا راو ناویح ردو هل د هی را هتاناویح رکا

 مالم سلا هسیلع یبن ترضح میکستن ردرورپ لابع لزوک ه یلاهت قح ۳

 كف رشتیدحو ( هلال مهبحا هيلا قلدنا بحاو هل لایع قلا ) ی درود

 < یوثم ۶# یدسلبآ روم هدئس هباکح ریش هللا ن نارك ' هددلجوب یرش

 (تس ام دو ودا در کک و رابط زا * تعاهنس ردنا هکا-هغ همه نآ
 درک كل زعدوب و داب مزب ردراو هدرادتس یرتوا ن دشاسعمو قزر هکر ام یلکودوب
 دوجو دوب ر دندنرابغ كزماوهو ن دلرا كز هدوجو مزب نعي ردندنراسخ و

 ست e دارم ندنراخت ورابغ ؛لرلثاو رواوا مناجم وه داب و هنسانعم

 روج نک ج نا نا هک یوث ۷# رولوا مومهو مو بجوم هک رولوا
 ندرصز یجنرره رره هکناد * تسام ی ف شاوسو نینجفاودس5 نیما ٭ * تسام ساد

 مزب راس یجب راپوق لوکوب ( تا هراجر ک نار دوخ را هل رهو رد r x ,راب

 هلب وب ردسیغاروا كاسذا مومهو مو ردرا-شعد ا کت ردیک زعاروا

 هز كعد یدسلوا هلبوش رفزر هي رد زعهاوسو مر كعد ی دلوا هلي واو یدلوا
 ف وش نەؤم هکلب رد ۰ رطاخو رکف نالوا ینعم یو هداف لاو هسوسو

 | لکوتم a تروح ht صالخ ن ندٌدتس جت یداوا هلب وب و یدلوا

 < قارا 3

 ص



fof ¥دن ۲ ۱ 1  

 ۳ ریس هلعش كد اهدعا ر واک بازان کل (غورد 2۳ عقاننآ قحرد * ع ورف

 حش نالوا ۶ عورد نیعء ار ہد ےےاک عفان ع عورد لوا دوا ۱ يه لوا

 رواوا ردانوا هلو عهان زن ون كفداص كن » دب رح یغورد كفش لوا دوخاب و

 (دسجدمآ نآ تشادش ناجهجر 1 دسر یبا واج دوخكيدصم ۳ ۳1 یوم *%

 بویلوا فاضمهدوخ كيل روشربا هرب ر هلیدصقم نالواوبا كندنک دب ره لوا ۱

 روشی را هرب ولاریدوخ هل دصق كن دنک دی رلوا رد رثاج هد هساوا هلب ول ئ۰

 هلستاکرب یداعتعا نس> كيلاطوب یدلک دسحوا یدلبا ن ظ ناج ی مش هجرکا |

 ۱ A نومت یونم # رواوا حک ی واسو یار
 كناو قو هلة یک یر یبهلبف , دن هتروا كنه (اوروازا-# ناو ین هلبق
 ذصقازام کیا 6 تسرتسزدنآناس طقار یدم ¥ یوم % ردزباح یزامش

 ردهدرهاظ هزب نان طق نکیلو رد هدنرسیب طعف ناج لایع دم ( .E نات

 نان ارهاظزب , و رتسوک مشنحار رهانط ی ودنکو ر دیرمقف ناج ادطاب لوا ی

 زرلبا نا-هن ورس یتا یک یدم نوعتزب )€ نک ناج روز سومانرهب * مگ

 هکلیا راهظا یزمرقف ن دقلخ ینعیز ا ناج یرتوا ن دسوءان نالوا روزم
 الب دت كرورم سومانو بودا تنایص هلسومانو راع یرمضر ء.بودیآ راع

 ب ودا كرت یسوانو راعوب س زربسعف دوخ زب رونص تغ یزپ قلخ زرکچ
 شب وشن یکی دلبا ةنیئاج لصع كفل هلج و ی هد ملبا راهظایرهرقف ۱

 هضدغ د هنوکو ب هدنامز کا هاج لّععندشوردورولواترابغندئلب وسو

۱ 

۱ 

 ۱ ناهش یی دم نوحارح ناز یوم *% رد رهاظ هرةق 9 مکنوخحزپ یر

 رر وب نعصن هاکلا لمحو رص اکا ید لعععو روليق الایناسخو

 + بعلاویاهل ثنو نزو ییارعاهصس عوجر ل

 رعزا دنام هج دوخ * تشکو لحد یی وک دج شف یوش < یوش

 | فاک كسرتسا عرزو لخ درب هجن نوناخیایدتنا هتروع لوارا ( تشذک رتنورفا
 لوصحتو لخدرب هدکننوناخ یا ییعمرواوازناج نه٥ ید هسنقوا هلیسهعف كدسراف |

 هک یوم 9۴ یدک یرهداز یدلاق هندوخ ن درع كسزتسا تشکورودو
 نال وا لقاع ( درذکب لس ویمه ودره هکناز هدرکن ناصقنو شد ردنا لفاع

 ناتا رارق رگ یسک لیس ییسکیا ره ارب ز نیا رظف هتناصقنو ه داز كتشنعم بم

 ۱ یوژا یمددناپ یمن نوج * ور همت لب لس هاوخو فاص هاوخ +6 یونثم $

 ۱ مدرب ردلکد رارقرب هکنوج لدیس قلالوب نسعد ور هر هاوخو ناص هاوخ( وکم
 || نالواردکمرکاو تیهافرو تحارو تو تمعن نالوایناصرکانیعب هلب وس ندنا
 ندرلنا مدرب ابا رارق مکنوجتجزو انعو تنو الب نالک یک لیس قثالوب 7 ۱ ۱

۱ ۱ 

1 



Gird 
 778 تازاتهاکا ب بو, نا راما هلزوس ۳ | ید زدی لوا راست تو[

 یک لوا رواجا یرکودوج زا ر ۱ 7 هالاح ناسا مکنو>

  رعسا» نی راب ها داوا رتا نوا وب را هسابا هبااط» هاب : بواوا اد رف نا ردادرف 9

 كارل ەك لوا هرزوا یدهدعوادرف را » 4 شب ۵ رال هیادر رو 4. بوبد رواوا

 4 یوم « اواو "ربا هند د٠ ؛ رانا ارو و ی فارطا کل هنموبق

 كا -یهدآان رک ناهز قوج (یکو شیب زا ددرک اراکشا * ید آرم د هکان دباب زب د
 هننوردرمد كره سب هلوا راکشاو رها پات ندگاهدانژو ن دکاک ییهیه> و رم

 رداکد ندرل -ناوا راج كروتک تداراو كابا ادنفا رولا يل لوا ندراوا مع

 قال ید كابا نط یوس ها رب 2 هرزوآ رب ده يچاداوا دارح ادتفاو تعیاما

 رواوا بحاوو مزال هدستفو كلا ادقا هب دور ماتهاو طا ۱-2 هکاپ رداکد

 ندب (اهدژا ورو هو تسرام "هناخ * ان تایی RE ۹ یوا #۷

 ینعب ددراو یوم هناخ !هردزاو رو« هزام دوخاب و ردرا و یو رب هدننلا كنراوبد
 رام دوخا و ردراو یاب ر ےس: زد دوخاب و یھ اچ EY 2۱ كن دق اا ند ول

 ردراویچ-هناخ هه دیاقعو هثبخ راکفاو هدر قالا نالوا یپکاهردژاو د

 هلوا رداق هکام یتورد لاوحا هل تمارذ هکر د-اکد ر داق هزمت لوا سا
 زا تشکر اد کا 4 یوم هلق مول نفاسوا كتاب ا رو

 مال! هلال م ڪوچ (یوسهح یهاک اه تفر ب بااطر ع* دوم یربح

 هدنافهن قاهاکا یډتکی رع كبلاط یدلوا یر حش لوا هکیداوا رهاظو ادیپ
  هساوا راستفرک هنرکم ماد رو نه عشر یک نانلو! رک ذوب تباده بااطرب ەي

 ه سابق هن رف هللا هلرح صعب وید ادرفو ادرف روح لوا یدنهدرد بااط لواو

 هرب هدو هب, نینزانرع ردقوب هساواهاکا هنرب وزت كنا بااط لوا هرکصندمابا هت
 . رولبق هدنافهناکا یسلواهاکا نامزدعب كنا زواوا شەك

 هک دهدش داعتعا قدص) روز یعدهرد ید ره دتفاردان هکنا ناب رد %

 بآو دشاب هد دن باوخزد شخهش هک دسرمم یماقع داقتعا ندب و تسسک وا
 ¥ ردات ردشاب رداش نکل ودنک درکار شعشو دشکندن نکا روا شن او

 هک هیلغر دامتعا هلو دص هب یی عده رو حرب دب يهرب هکر واوا عقاوزآ هک ردهدشناببكنا

 كنا هکر وشو ربا هماتهرب د ص لوا هلبس دامتعاو و رد هسک ر هدست ها

 بواوا هل : هدب یه لوا وصو شا وا شعروک ؟د هعقاو یئاعم لوا ی مش

 ' قق نعل رولواردا تلاح نالوا رکذوب نکلو راباررمص نه ناو ارم

 ۱ دش حر هکلد : ردقوب رابت»ااک وب هکبسح مودعلاک ردانلا س رواوا عقاوزآ ندژآ ۲

 ۱ a ردان كرا 1 € ج 3 ردندرا كلوا مزال هدب رم قفح لماک

 عورف 1



 بک نوش وب روم هدرخ هش رزوا كب گر دب ز اب دکل وسزوس |(
 2 -هءدروط هدرخ هدزوس هرژوا دیر اب ر دیا هد. اکا یکتا لفن تاک قیقدو |

 كنادب زب اذ-ه غم ردنرا--۶ ندکءدر دنا هلع کا ,دکلنا ادا نیکنرو تود |

 شب # نام 1 ناوتخو ناتزا اولی 1 یوم ¥ رو-طراع ن دو رد
 هسنکوا كنا ردزم بص ن دناانو ناوخ كنا_ ء۳1 ( نآوهسا ك قح تخادشتوا

 نکثلوا مورع ندقوذو ارو نالوا یو" ق rG د۶آ ناوخت سار یاس ق ۱

 نکا ۰ گر ون او“ تارو ؛ اکا بو: وق 4 هلن داس دبل ره كس یا لات قحو

 ( ما هداژ ۱۳۹ م بالن * ما Ty ناوخ رک رد رک ادنوا ۳1 یوم *% 8

n 

 a اخ ما جا لة مشموق ناوخن هک شادوس بودا یوءدو شا ادوا

 دخ ۵ ساآ قح بئا هد لواو ما ىلغواكلا ردوخ 22 ءلح هکهدآ ید ماهداز

 دیروخات « eê ج! ا الصاا + یون دم ¥ رد مقح با هل وا هدعامز أ ۱

 هدینات عرسصعو رولوا هنسانعم یدهدا ز دوب ج: ج: )جرس مدوج ناوخزا

 ہل قلوا دنر دقت ارم # اما ردرناج «دقاوا «دنر.دقت ین عنام جه ,دسنظفل جه
 هکر واوا كعد هل وب هرزوا ینددلوا راد د٥ ی عاام 3 مالک دعت ردءفواو فشلا

 مدوج با یالذک ردالص رالدهداس نالو هدست نھ قلعشالوطو نالوا یندیا

 رواوا شاوا لصاح ندءالک رق كد زمعنام مه كر قوط ندناوخ

 هرزوا يقوداوا ردعار یا امارواو ۱ شوق اتوا یر دوت هلوکو ب مالک هن رقو

 كر دے وط ندشاوخ, ٤ 0 و دوحات لاک ردالص رد هداس نالوا دیا ی ۱

 ه_ک:وط یھ لوا رده هم این دوج ناوخ مکیدلیا توعد نع ىع

 کد كم al ندءهدوج ناوخ ی لم لوا 9 لاوسر ۲۱ رولوا كعدكب

 باوا رولوا لب اقا دان کا یکعد كب یھ سپر د كی یدوجوم هکلر
 هلا یفو ردوو ی“ هره) ر € ھ ندلاعسآ نانو ناوخ لكایعدم لوا مکنوح

 یهعد كل قوط ندم دوج ناو مب سا ردةول ید یکیدید مدوج ناوخ

 تن مالک كلاس 3 ؛ رواوا مزاتسم یکعد كی یھ همش وط ندم دوج ناوج یعم ۱

 ات الوم تربوح ن ویا ینبدلوا زا یب اس قلوا ج قعیف> تنئوعدو

 را تعروک هلک | دانا کا ۱ ےکھت لیسر یا 2 زيزعلا ن هللا سدق ۱

 نادر "ناد ؟ نا ہک ادرف د ورا اهلا ۹ یوم و هلوارک ذم نیطا یانعهوبات

 4 یا ع رص یا تانک هرزوا یسهدعوادرفرالس هیت (ناسرانادرف هتشکرد ۱ 3

 ینا یج شرا ادرف شود هنفارطا كنوبق لوا زه-وک قوجننیمب ردنوهيم |
 هل وب مالک حّ وو رواوا كعد ردا ینیدلوا یجیمشرا هنددم ربا اد رذ

 ود كاک همدوج ناوخ یراد همدرد نالوا لدهداس عدم لوا هکزواوا كعد |



 ست ب

 نارق ردنادوبل یروناروا نوچ
 تنراسةماکا یداوا رون روزه مح* لوا مگنوچ (نارگید یرزا دنا ی رو *
 یوراد دنکوک شاو 4 یر ۴ لرواوپ رول ر زدنا رلب مش هدنتفو
 یدصتءداشرا سفنلا حالما لر هنوکوب (ماپ ک لا ھم چ رد دشک هچ * مچ
 یر( ااودو جالت هج نالوا لوا وا هکر درک ش۶ا لو دش مح نیابا
 یکیدلبا جالسع هزوک نالوا لوا»» یریغ ك اه یک نالوا لواع یزرک یدنک
 ندعشب رکچ مشپ ہک الا رمکچ رکچ هن هنبراعشچ كانال سخ هسوآ هلی وہ رد
 نالوا عبات هرلناو راه نالوا رورء مکنوج رد نالوا ررمهو هدنک روک دار
 هریرة یس ها نالوا هب رع كنزرارکت را مابا ن س: یترالح لادا بم هل را دن رھ

 چ * اتعورتف رد تنام لاح € یوش ل لردوسب بودا عورمش
EETنامه رب ج ردو رااح عرب هدانتورعف ی دا هل ره و نر ) ام رو رذ* ایه  

 ٭ روصرد یدیدن زا لاس هد طت هک یر نولوا هتف رفورو رخ هزپ
 جآیکی رازوک هک ده روک a درلارو ص رکا یاد کال نوا (رگناعر ناو اکیا مج

 یا فور تام شادر د*# ی )نورد نوجامره؛ط < یو هما رظا هرو

 یوړ كناوردراو یابط ۵ داو كتا ردبک ییوردو ترس ك عدم صراط مر

 ردینارون هلذازکو قال یناساو یا اظ هلقاغنو اب ر یتورود كنا ینەب ر دیەشەش
 ترضح (مشآاوبآو تشز روزفآ شاو هد × راهن ی وب هنارواادخزا )یو "ل
 ترض حو ثش نرض> یساوعد كلا اذه عم ردرا ورتارب ی وب رب اک نداد
 یساوعد كنو هک یوب رب هک یعدطایا اوعد نمهیلاو و ثشرکا رد هدابز نەدا
 یدع هم اللا مهياعاييلا قاط» هسروئاوا هرطاخوب د هلوا هداب ز ندنساوعد  رلنا
 تالو كيعدم رکا سپ ردرلدابا توب یاوعد یحدرلنا سد ردطرش یوءدو
 ردباکد ب هساوا هداب ز ندنسا وعد رانا یاوعد تادهو داشراو تار
 (شو ملادباز دب وک یحهوا* شا وخ شه ,هارو هدو ويد 3 ىوش #۴
 تاستجاو فاکتتسا ن دنا ناطرش ییعب شوک یشن یدنک اکا مه ناط,ث

 نکی هد هبن رهو واو شک روک قبال هکهزتسوک اکا ییتروصو تاذ یدنک بودیا
 .مقاوواو هد هم نکا ز هدان زوزبا ندلادبازب رد همه تور ینرؤط یدن؟

 نر یو ¥ زەداز ندلاد ار هکر بد لوا « رزوا و دعتوب رد تا وا ۱

 بق شی ورد (یمکوا تسه دوخ هک دیا ناک ا * یسب « دیدزدب نادشپ ورد |
 قلقوج نتاساکو فورح كماظع ی ایلوا نالوب نس هبتيم تعیع> رهدو نالوا |
 زده دوخوا هک هسان هک ناکات شاد ظهح یقح الطصا لرلتا نعد شلروغوا |

 (د رب وا نوردزا دراد كشت * د زباب رب نګ" رددرب ک .درخ ٭ یونثم # |



 زع هب ع ۳ (اطحردنا طح وے و" برعرد# اط ءوت عو رار رھ |

 ۳ ۵تا وا عقاو اط ہر رم طخ کن نس یاد هرجا بر عرد رڪ ی ۵ اطعو

 نسیبک طخ ها طبخ شازا هلا -طخ ی د-:درولاق دود مو رووا
 عاهتشکسبی رقف ایک ما دک دو 2 نابغه 6 ی

 < یون # : مدلوازسسشاب لبا ی رعد نم شاپ د د دوخ زب نمسارغ ینا رغ هن

aزرلبااطع 4۰ ؛ (مذز ی كراوه ردار نارو عی ییاد؟ر اا طع  

 هدا ز ید ذر روا كار د A داوه رد یک ت وکنء ا هم زرونالوط ا

 نامه یسک رک دک یوم % رول وا كد زرولبق ییس هک هکع ادیص "  "یشربمح

 هشت نامه هب دس٤ ق 8 ندای تاد دب تاک بش منم م دا

 E Ra هب و وا مکنوج ہر ءا ی ن هدر :i م هکخ رکا ارور

 نالوارو مو یعدعس) مر وص نعهءاحو NS ندنذت نقاد كلا ندءرثوو

 نالوا نییشد هدا لاح تاالواد يم «رلناو توءزگب هناح كرلزو لام كراش

 دارا نا و هلسنعانم یکید هرکب هه وک نالوا نامهم هییارعارعف

 ررروب بودیا
 مئنحو خحشار ناشباو روم نایعدع جات نادب رع ندش رورفم #۴

 هک هتسررزا ارهتسب رب و نتبنادا قرفهقنزار لقثو ناشاد لصاوو

 مش یرلناو كنلوا رورغم هرا_ ىش یکدم نالوا روح راد, رم نالوا حاتح

 هتسد رب هلزاګو كنسمب كء ا قرف و ند دقت لقئو كنا سابق لصاوو منو

 هتسد ر هازاگردهدناب . كنسمتف مهفو تتسممکا ندنلوا هتسرر هلتعیف>ح ییاوا

 لب ساب و للشر ةا ا ولک ندداک الثم ردکلبا نسخ "یر, هل دعیص و هژرح الو

 5 ا رد یک قلوا لغرقو ۳ نالوا هتسررب هلثفیتحو یک كمزود

 دش یهو حث ینو رلیدسنک هک رارزکب هش نالوا هسنسدرب ازاحم زارو نم نالوا

 عنصت هدرلنا هک رزکب فثش نالوا هتسررب ها تیقح ږلناوا لماکو قفحو ردراشءزود
 نا نس نام هيم * نب نابانآ ددنتفک نارهب + یونس $ ردقوب رب وزتو

 رلیدد دد یرتوا ندنوب هلتمکحو نفرلاش نالوا فایر لاعو راناد نت دان

 + مو 46 یونام  لکد رابانخوروع رک لوا امهم راس
 ید رع یک ر لوان س (یسخزا تلصاح مدنانس ۲ تک نا نامهمو 1

 یادر نس بلاطیا ن ىل رولا ندنغلسخ یکلصاح كىس لوا و س یاممءو 9

 یکلوصح نالو ۱ یوتد كس هلا هلیحوا ندشءاند هک او درج كسسخو

 رواد رواق علا ا یا وص ع كرعو كنيد هل های راکنمدخ نسب ودنک دوخا و رولا

 (دنک ها رح دهدنرون #* دنک هرج ارت نو سی هک یوم ٭
 روئاکس مس نیلجا رلیایوقو باا ها یس ردلکد یوفو با یسیدنک



 کچ
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 یدیاص یساط> ینالب ردفوب نیاجنوب هد هلاتو |

 1 ً نر

 مانءزا ادوار نزن TIO هما نداد رک

 ۱ 2 1 تک سا سگ قارفتساماقد تا سه هک رک ۳

 E (و ی راشه رائامه تسه#ول"یرازناهک شاک ردت س+ ی وشم

 | هب یکو ید رد را كدلرابشه كنس مه تغلی راز كس وب هکید د اک اع هلا یطررع |

 E 70 >ام نالوا هد امر زیرا یارابےه ن دکلبا ات یک ۱

 رها نزردا س هر یوم $ رد یا. م كانا ۱

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 ۱ راک E ۹ و ۳۳9 با ط یا E E قعسم ا

 یھار ەت ےک ناف هار 4 یو و دلبا د هءارا , هو هدو->و اعوآ :عو یدازو ۱

 رهظرب لو ك ثاوا یا هل٤> ی 3E :(تمرگبد ی هان یراب شه هکناز ۳ تبم * تسرگید

 ۱ لاق اذه)ورد رکید اک رب اهم گالهرازو هب رک هلدوجو قارابه هکار زردلو |
 | یرایثه ته 4 یون $ رخآ بنذم ساعالبنذ ك دوجو ) مالساا هيلع
 2 | ردهدرپ 4 هر | بو اک لر نقد هو ی ام (ادخ* هدر تالعت ھو یعام % یصمام هارز

 4 یعام نمد EAs رهروا لنآر_ ( ینوجودره نازایُما هرکر ر # یکباتود

 نع هوا هرکرب كد هجا هلواوحم روا یانف یال * هغو یهجو شنآ هفتو
 | دعءمو E :هامزم لا یدل اهتم ھو یعام یعب یک یش ء اق ندنسدکیارهو

 نع هلوا تفو نات هلاو- ین سدکباوب نهه لاق هدد-- ناکمو نامزو نس هلوا
 وارا i RET 4 یون # ید د

 دوحو ینه ر-1کد یحاصعم كزاوآو بآلوارد کد زار مھ هلو ا.رک هلا هکمادام

 | دوجو یروص) ناکمو ن امزو ید: ل سمو یعایو رد یک ین هک یئا--ا
 هوا دعم هلرادسءعو یاسا دوج و هکءاد ام ر دیک رلهدرب و رادع دلا زا

 | لواو زلوا زارم هلا ادخ نیلدا حور خفن د 6۱4 اق هدراد برف هوک و نورد گاو

 | .درق مالک مالک لوا توردو ناوا یخ د ینبشنمه كایفیق> زاوآو مالک
 یدهآ هلا نوج ید يه قو د دوخ وطب نوح 1 یو 7 رولوا

 ماقم یری اب برطء نع هللا یر ر £ ترطح نالوا لءاک ۳ (یدوخ اب مه

 بو دا برو فا رەت هال افب و هللا ناف یتیم نده ین ۵ نو

 فاوطقین> فاطم هلهجوهنو نسرولو لو هتدحو هبمک نڪ نس هکر زروب
 نی یدنیح هل-فوط عولرب نس ه-اکذوط یدنکن س هکنوح ندرولیف

 | یدیم یسواناو دوحو ءادر ال ذکر داک در اج هک یقاوط هل-هعانلوادر سد

 | هک رداوا تد>حو یک فاوط ظر ار ززلوا نک#« یناوط كادحو دیک تنساوا

 | هك فاوط ما نس بک یی-مارحا او نم هلوا در ند ابل ی قاراو عج الوا |

 < م



۳ E 

 قارون رز هار و نی تدا ف هنر ۱

 بودا تحایسو ندیادا یمجتو برع هاریجد هدنوب ندلیف هرطاخ ییءاسم

 م: هلیپس لاغتشا هرانوب ردراو ضب رع + ها ه- یک ندیک هزاح>و قارع ماقم

 ندّمح كحور وخان و مد كتفارف ندندب كس>ور یدتکندمدا

 ندماسم کیا نوا یج د درخدنکفارب زو رواوا ل-ءد ید ینلیحا ك_اقارف

 هاوءآیخد ندوب رداوهرتو فیطارب هدنناذدح رارید یخد كچوک اکو هک ردیرپ
 كمر و لکوک کا هکندنکدار و تفاطل كدرخدنکفا رز لوارلباو هکرید بودا ۱

 مور دهیقیغ> یامنووشنو یدلوا ماکوک و یدلوا كشخ نکا باف هلیس هط-او

 *هلذ اه هل دس لاغتشا هکو ب هک ندنزاوآ نبش ترذیمرکی و رلباو دو یدیلاق

 نسال رع هسوھواوھهلوک وب ناسناسب یدلواتفو یب راهن تاقواو یدّکرع
 هبادخ هارهکلب رک كمك هر هدوهبب وید یارعوزاعح هارو رک كما میاض
 نالاو فراع هایلوا تامغن کان رک كیا جرخ نوجا افرعوایلوا تاماقمو تم
 نر رلماقعو نسهلاق بودیا عانسا ن رزاوآلراناو نسهلوا ففاو هیایفصا تاعنرتو

 یادخ ندفن نالوا قح هار عام بودیا ع وجر ند هلجت وب سپ نس هلو
 دان رفن زادا رفادخ ا 1 یوم ¥ یدید بویلشاب هکلیا تیاکش هب یلاءت

 داب رف ندا داب رفوب ادسخیا ( هاوخداد ن ر ۲ ز سکز ینریهاوخداد * او هاوخ

 یدک من ءاکش نعد مرتسا داد یروا نده سک یرغ مرساداد ندیهدسا دادوب

Eچ یوشم ¥ یدد مر سا ت تلادعاکا رداکد  E۲  

 ند دک ؟ یمداد یدک (زنکیدزت نک < نمزا ب تسه سه هکناز # زا رج عاب سک

 نیک هک یوم «« ردک " ره سود 3 دن اکر وا گن ردح ل وار PE م زلوب

 لوا کال و ار ز (ارمک دش ناوج مادارو سد * ایه مد مد در یوزاییم

 تیناناوب مروروک ی فح دوجوملوا سپاکب مدبمد روشن ندیقیقح دوجووء

 نالوایموه ومو یرابستعاو مدوجو نالوا ی راعمب وہ یه هلراعاکب یزاسحم
 + یونثم # منهروک یربغندنا | مرو روک ی آ؛ةلطمس د هلوا یتافووحګ مدنانا |

 لوا الث ( رظن دوخیوسس هنیرادوا یوسس * رمش رز د اب وتاب وک نآو چم ی
 رظن هیناج تناهلوا یج رب و نوتلااکس ینعب هلوا یجیاص رزاکسوا هک یکے سوک

 نر, ورزاکساعاد یرلذرمضح یاعت قح ەد نسرتوطرظن هثناج یدنک نسونوط ۱

۱ 
۱ 
۱ 

 ن رب ورز بوو اصر ز للا اکسرگ گر کر دیښ ر و مات دوج و نک

 اعاد هنبن اج كنیحاص دوجو مرکو یبهاو دوجو لوایک كغیدتوطرظن هبه سوک
 ۳ یوم *% رواوا تكتعد نسلق شومارف ندکمروک یکیدنک بوتوط رظن

 هب رک برط» OG E ج یدرعس ی * واهلا ردوه 0
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 ۶و هدوخرب و ایم تسد ۰ در 15 نوچ تش تک نازو ۳ یوم 0
 ینا یدساوا نازرا ندنهرمش هدااز یدتشا یرربسخوب مکنوچرپ لوا( د بط

 2ای یدسخ یادوم كناب 46 یونثم 2۶ یدلوا برططءو یدنبج
 | لش نیا هکوید ل وب یدرواادسص (رب ہرا: دش بآ مرشزا هک سا *

 زی توت را یەو ی داوا ناف ہرا: ندمرش هدایژ ادخ نالوا رمظن یو

 كج 9 * درد تفردحزو تسد رگد یس! نوچ 1 یوم .mF یدلوا دی دیانو

 هداب ز ن دد-> او دردو ی دساغا قاقوجرب هکنوج ( درکدرخو نیهزربدزار |
 هلق : رط وب بودا با- طخ هکبح سا ی دللا درخو یدروا هرب کنج یدسابا

 نزهارو ام یا * هلازا عج هدو 0 یون ۷# یداشاب هن هحوت

 ندهارهاش اکب نس یا شلوا هدر و باعخ اکب ندحهللایا یدید (رهاتزا

 وتزیا * لاس دانعه نم نو> ه دروح یا 4 یوم # نس یج روا لوب

 ثكءرع ردقلیب شعب ءب شمجنا یماق مب لی ش٤ یا ( لاک شد هیس مب ور
 س ردهایس مزول مل ن دنس هداتق یبحاص لاک كنج شاوا بس هتساوا فات

 ناجح هیادخ ترشح رول وا هراما سن ا هرانلوا راک هب وت داره ندکنح

 هرکصذدک دلبا باسط هکنچ رد فت نروا نلوب كبل اط بواوا نزهرو نالوا

 نوابق زاغآ هتاجاح ضرعو لاج اسم هنوکوت بولوا هجوتم هسفح ترضح
 رد هتفررعر نک حر # افوابو اطعاب یادسخیا 46 یوم # یدید

EFهر شک هرجا تیضععو اج ادخ نالوا هللا اوو لبا اسطع یا (  
 توقدنادن اد سک *:نازآ یژورره هک یرع قد داد  یوش # ها تجر ۱

 هکندرب و رعر اکا تودنا لوف كنا یرلترمضح لاعت ق oe ) ناه>رد نا ۱

 اط دا فی مشتررب یهر تب هسوک هدناهج ینتیف كنوکر وا نوکر ب رهندرع لوا ۱
 4 ی یوم ¥ نمەلو ارداق کهنه و عف كننوكر كر ع لوا ا

 أ

| 

۱ 
| 

 تن وای ای تن یتا ی ی ت ا ا یا یوی

 "هدرب و هردان هردا کا« و ور رود ته ۳ اردو رع مدرک

 ارز زیارت ر د قاغا ۳م ترتر
 ی

eهزاودا ٣ هلراتفک و لظافلا نالوا بسانم هاب م ندنناسل ۳۹ را  

 هکر رروب بو دنا ن حصن و داشرا هرانلف فات یینزانرع هدلوب قسوم و هراثلواراتفرک

 عضو حرخ یتسمب مدروفوآ مدلبا جرخ مدبمدیع رع یهلایدید برط«لوا |"
 و و "دقاق ا ,دنوب و هدادص كسکو بو قالا نیعدهدع ور ز یس هلجب مدلیف

 قادمابشن یا نوا قارع رراواباو برق نده فله ۲ دکلکسک |



nd 
 2 درب هک یو ¥ بو تا ی .ههاو طب. حا هد صا ید نیر وس

 كل سرو ؟هرک یری غ (تشد درک یراکشرش نآ وه * نک ناس روک د رک

 ۲ تشک فا رطا كنار ص نال مرا یجدباراکش لوا یړابا رودو تشک یفارطا ۱

 تاک * تسیل می رخ 6 شاشآ نی نوح ¥ یو : ېک یکیدلبا رودو

INطاحاو ماس۵ ار دفوب (تسب نشور لد  Eکا مکنوج  

 لو * سل ور هر تا یدتا هنسدنکر دوب یک ندرد لوا هک, داو | نی ۱
 نشور هرجا ت پ ی

 ۱ هسسطع رگر # تسشااڪا بدا د صاب و دما 1 یو. 0 # ر د وچ ,داب ز ر

 هلیدا زوب هدرب ییا داواریپ لوا یداک هن د هلل یهر و۶ تھ > شب ہجر و داتف
 ریپ یدلوا عفاو هس صف هللا ودر ی ترە لرب یا و ی درب وا

 « تفکشردنادنام دید ار نوح 4 یوم ۱ ید اره پون وا ندیاوخ

 یدروگ یه: :« هل یر ترضح نوسچ (تفرک نه ز رلودرک نفر 5
 ٭ یوذم ۷ یدتوط كمرد ندنفوخو یدنا ت٤ رع هکاک ی دااو هده

 ید.شا هدننورد ( دات یک جک رپ بی د دادونزاا اد> نطاب رد تەك

 یه باک یدشود هن رزوا زکر یک.دج ی هما 1 رف و داد ندنسان اړخ

 ینچرپ ندلجاو یدراردیار ۳ و فور« نم هاست ی یراق ال

 ربنآ خرردنا رظن نوح + یو و یالبا قالا. بسا ه دستطاب کا

 لوا هکنوج هشع هللایطر رع ترم > (درز یور ورا مه رش اروا دید * و

 | یدروکد درز یب وز ند-شسایس هدایزو .یدروک لعخینا یدایارظن هن :ذوب لرب
 (ما هدروآ قی>ز اهنراشب تک * مر نهزا ستم شافك شافك رع سإ 1 یوم

 ترضع کم 6 کرا قزوینی ییردا اک ھو یو رو
 E نو ۹ ی وت رس اه بم ندقج

 ;aE و نين نم شیپ 4 یون ی یدلیا قشاع هکزوب كاس یرع تح
 | ل ابفاا" همزود قاروس#و روتوا هدقق من ب (زار لاسفارا م وک تشوکبات هزاسم
 ۱ یه دنکم اا قح ۷ یوم 3 مزار هکسعالوف كنس ن دسنلودو

 رروص یتسرادا مالش اکس لاند حج تدب ل اسعوجرزا یوج * تد سز

 دح ی > یب بودیا مالس کس یامعت ی” ی نس هجن ندکر اتو 3 نالوا سد

 ۱ هضارف كن ډک یوم يدق ف رم نا بقا ندرافو عا

 اهب مشب راراسد حاقرپ هنشا ( ای اج لزا و ار یا ن ۲ جرخ * اهب مشی ربا دن

 رولوا دارم راند هد لوب رارد هنس ه درحرز هضا رو لک هبارون ورک هللا چرخ یون ۱



 ۳ ارا # تدسزاوآ تایه ناژر شا 4 یوم ¥ یدد هللا ضررع 1

 یدهرهع نالتیه الزاوآ لوا هت هه یر رع ترماع> ص( دا تەد نیا |

 ۱ را ا هلل یهر رگ ترماع> ( وجو تم مجرد ناود نآ.هد لس رد ورد |

 ۱ یاب هدوجو تدجرز نابهه هدنف وناون 9 هج وتم مب یدونزو هلا |

 يدلوار »او ندرا اضتناءدب رم را« ناس روک براص۰ ۱

tin} 

 ب NEE و براھ د ۵ برق ¥

 4 داددادزاوا فو هوش اوا اب رع نیس: وا را

 ت رمح (رخراب تجاح زارام "دا * رع یک رع رھدعآ كناب € یوش
 ی نه دالس مزب رگ یا هکیماکادب هدساماسنم هنگ هللا یر رع ترم » نوح

 یو دس ٭ مو صا مراد هدب 44 یو لآ نوتاص ورک ندن-:>اح

 ة نس هفرط ناسروک منو صاخ مرات واع هد رپ (م دف وک ه۶ روت ناتهروک

 راند دهه 6 ماعلا ثاد ز هجر ر۴ یا 1 یوم $ گز یا! لف هر

 ماگ یوا زویدن ن ه:الا تر ل همان ۵۰م ر٣ نیل ودرج یا (ماغ فکر

 | نونک ناتسب ردق نیا * واستخا اراموت یکربوا ضزپ 46 یون لر وف هکەک
 ۱ ماب نیس یا هکوید هل وب مابا هدنکوا كن هاب لوا یتوتلا لوا ( راد روذ ۰

 | ردسف نا +۶ یوئثم $ توام روذ ولا کالب دعس ین وتلا ر دق وب نسر و۰

 ۱ نوتلا ردقوب (ب گرا دط رد رو ی رم * چب حاد را رها وز

 ۱ | هک بر ما .یکنجاحو لک هارو یداوا جرخ مکن مکنو ها یر وب ردن رثوا ندانهب

 ۱ od 1 ۰ ِف ۰ ۳۹ ۰ ۰
 ۱ اسد رج رانهروک یرس 1 یر دم ¥ يا یربوا ندهد وب جاب رعد

 ۱ حس ج ی یس

 ۱ ۱ ات ما دندنوارمب و ی وم ا درو درک +¥ یو ¥ یداوا ۱

 ۱ يا یی نبوی هن ناهن رس یا نس بو ګه رواوا ادخد رع نەک یکاچرب

 یرانرمض> رغ هدرب لوا یړغ ندر وا یداوا یه یتاذوج دارا ربا. (ییک
 تشک هدنام * دی ود هراب رک د دوم نا تک 1 یوم ¥ ید یدل روک هکر

 ای یھلا صاخ "هد یدید هاما ونک ھا هللا یار رع ترمنع> (دیدنواریب نآ نآرشو

 ۱ یدلوا شاو هدناه ورق و رخاع لے۶ ی دا: ی د هرک یر , بود ر داک د وب

 ارام هدومرف 9 قد تا ¥ یو م # را رگ ل وا رس ندرب ندر لوا

 یدشا هما دنک رع ترمه (تسا ,دنشرفو ۵ تاشو یناص * تاما * تاما هدن

 ردهدنخرفو هتسیاشو یقاص هدنن لوا ردراوهدش رب نوا ےب هکیدروپ اغا ی -

 (اذبح ناهس یا اذبح * اد د یه دوب یک یکنچ رب هه یوم ¥

 یصاع هد رب هدرهاظ ترو ص هکنسبوغ رهو بوخ بجعل یلزاو ینامونرم
 5 مصاخ *هدشاکا نایک رو فاعا لاکو نس رای یناصو هیبت باش ی ن کیا

۷۳ ۳ 



 یا یدید بولک لباقم هعالسلا هيلع ربهفپ ترض > یدیاراو رلشاط ,دنچوآ |
 مسعرد مثدرد تسح لور رک ٭ یوم $ یدرب ردن نالوا هد-جواوب دسجا |
 نالوا هدچوا لساا قداص لوسد ر SCS اسآ زارز یرادربخرک * ن نا هک

eنوچ تەك % یو $ نسر وطرب ندزار كنا ی هکنوح  

 9 ]و ی نروح (تخاروا منحام هکناد ۾ . وکیاب 9 ت بسا اي ناک عوکب یه

 دوخا 7۳ ردره یهدالا نسرسا یغآ ن ةع رتا هع ید د س

 زدات مود نآ لهجو تاک هک یون ۷# ارو رفحز ہک راھ وسراتا |
 ردزرآ ردان یجمگءاوب یدتیا لهجو با (تعرترداق نازا ق> یرآ تفک * تسرت |

 زوسو تاب تداهش تکفداوا قداصو قح كل رلیغ نالوا هدمفک نط ید

 قح یل ید->ا بور_و باوج مالسلا هرع ینترّطح ردکربعع قف تالو

 هسفطذ یداهج ردرآر داق هدانز ید ندکمرونک هءطد یرلیغ نیلوا قطن یلاعت |

 یولع لوا دءاج لواو هسایا مالعا لهاا یمولء عج کا هکلب لکد كمرونک |

 1 یون % ردرر داق هدا ز ندنا یخ دو ۰ هللا ا هاب وس بور بورونک ک هت

 یوآ كلهجوب (كنرد ییدما فک تداهشرد * تند هراب ره واتم نایمرا |
 نسفقوتو رخن یدلک هزوس هدکع ابا تداهش یههراپ ك- كره هدتجا |

 ( تّفس ها لوبسر تم رهوک * تەك ها الاو ت تاك ا اال 1 یوم 3

 كعد د هللالوسر دجا یدید هناالاو ید دملا الاصح نالوا ,دسنجوآ تاله جوا

 مثخ زدز * نا لهجوب اهکتسزا دینش نوچ 4 یونثم ۶# _یداد یترهوک
 ندنبضغ یدروا یو لهجوا۰ ندرلشاط یدتخا هکنوح (نیهزرار اهکتسنآ

 هرکدرحاسوت لام دوس تفک 6 یون #* هرزوا نیمز یرل-شاط لوا
 ۱ یدد تویلک هناعا ندندانعو رفک لهجوا هکنوح (رس جاتو ی ورس ارارحاس

 نساص جات كن زاشاب و یشاب را رحاسز وا رحاس یری غرب يڪ كنس

 | (نیب كاخدمآ سیلباوا مشج نیاز روکدب د هک شقرفرب اخ 46 یوم $
 قاربط ردقوب هدرا دست نالوا حدا رد دلو تش ىکا نالوا روط سم یراانهموب

 سالبا یخ روک كاخ یعشچ كنا یدبا نیعلو روک هک هرزوا یشاب تاله جوبا لوا |
 | نددیهلاراوتاهدنا بوروک یس هیات دسج كمدآ ترضح نیما سلبا ییعب یدلک |
 ۱ بوروک كرات رمشپ كمالساا هیلعین ترمضح جد لهجولا یک ینیدلوا ربخیب |

 4 یونثم ¥ یدعهروک قیهولا انج تردقو توقو یتفیقح رو نالواهدنا |
 | ترضح (راظعناز بر طم تشک نجام هکناز * راد شوک برطع لاو درگز
 ۱ هنوکو عت یا هکر رید بودا عوجر هب هباکح هن زب نعلا هرمس هللا سدق ائالوم

 لوا هک ا و وک ا زا ناناوا رکذو هلا عوجر ا راد |



3 

 ۶ نموم سرد راو زا و رل هدبا تابناک دز

 ۳ ,مالسا ی رانا صع ورفک بواب رد هد تح ساسنو ابر هليا

 نارب ناب الو و مه ¥ ىو ¥ رراتب ر درا ک هنر وب نالوا ناسا لها

 نا رحو هاش لوا یکراب الو لوغ راو ) ءاشداب مات دالام ی هرفن 3 هاا

 بلق ل رانا هلا هل سو وبات رارروا یا كهاشداب و ررروم هرفن « رزوا دفن نالوا

 1 یوم ¥ 4 وليف ساق هرفن یتا قاخو رواو جاور ساناا نیم یدودنارز

UT OESزد روم 1 دو نا  rT 
 هفس الفوب ( عرمص م2 نارد وی نا نطاي# عرس دیو ناشطافلا رها

 هرجا كا طاب كنترابعو ظافلا كرلنا الثم ردع رم ىف زالو ی لرش ی را

 نودا س ا3 هک راس ین هکر دیک یم هد نسا عرص ےک

 دنز مدان یت هرهزار ساف 46 یوئتم # رلبا شوه دمو rr سس
 ق هروا مد هکر د-فوب یتردفو هرهز كايفساف (دنز مهرب ر سةد ند دز مد ۴

 ی. رهز هغاوا ماکو هدایف هح ام ا هيلع لاالد تویلبا راکدا ی رس عرش

 نالوا ق-ح یب رروا م ھر ا ق> ند هسروا,و ماکو هسرروا مدرکا ردقوب

 تاداچ حبس رب قسفا رز راردنا لف بوروا ه رب یر یتا لها ند

 ود ناد وک هجره * وا ناجو داجوآ یابو تسد ې یون # ردنانابو
 لوای کیا ره هسرار د هل ره یتاج كناو دا ج یبا و تسد كلا ( وا نامرف رد

 ا E E عط ندا يح هکذاباو لا یتعب رد هدننامرف كناج
 %4 یوم + $ ردرلء, 19540 سو تامااصم كنااصعا ارباسوأب و تسد هسرابا ما هنر هردند ردم

 للا ( دنه دیم یهاوک ناش اهاپو. اهاپو تسد # دهن ي تحوه) هک هر ناب زاب ۱

 زرلباراکنا هنع:لو قط كتاداج ەز راروق تحهتتاداجقطن نا رکتمهچرکا |
 رزررب و تداهش هللاح ناسل هدابندمه یراشآو یرالا كاداجج قطن نارکوب ۱

 كئسهعرکت یآ (نوسکی اوناکاع مهاجرا دهشنو مهددیا اتملکنو) هدئرخا موب و |
 زرلبا ثداهش هش رالع یدنک هلبا می مص قطذ یرلفآو یرللا كرانوپ هعبسح |
 رکتمیا هکر رلیا تداسهشو تلال د هنوکوب هرلناهلاح ناسا یرابو تسد هدایند | ۱
 زبا یراد ربنامرفو موکح كاج نکیا هدنسهبت رم تاداججزپ نالوا تاد اج جت ۱

 تبق ۳۳ ویښ نالوا ادا هس سابا رها هل هن ره ۱

۱ 
۱ 

 كن ناب و سب و مالسلا هيلع لوسر "برم راهظا 9۶ رارد هلبا سايق هل و

 یوم ¥ وات اسر ر هراز كنم نداد یهاوکو کو لسهجوبا تسدرد هربر
 لالهج وبا (دوز تسلح یکی د نوا یا تک * .دوب دوب لهجو ad ا ۱

 € هدنجوا 3



 و
 اظ لاه دارا لع ر ۶ هرزوا ینبداوا ر ۵2" ه را نا دام ندو ءو رواوال-ءد

 ۳ %4 یون # رواوا ی قالطا هی ن اح e د

 ب ب ب یب کک ست سس

 ل درد 4 ن لودر کب د یل EE مم یاب E روح

 ۱ لوغعءءا زکات رطو ند :توالح و تذاو تەد مش "نوب ( ۵ ید لوعم یل بده ر ھ

 ۱ هکلو یدرواوا جاز ةءال لا مه اعاييلا اروم ردون ِف ھا شعار

 هار ےل ے صد ی د نو و لف ® ارز یدرلوا جانح 4 مال سا هدفا

 ۱ A اح یدرواوا دود نص نالوا لو ءءاو ل لو رل ن نالوا لو2»هو یدرواوا ید

 ر دعو رش مالو مارح هک زدراو رل-2 لوععم قو-> ارز رداکد هل و ع رش هکو

 هکر دراو رل دش لوا قوجءیک لکا ند هطذو بهذ یناواو ر رح سرلالم

 رلزوب و ی ر طاو- ڭا ۵, ,س هدهودد یاوطو زاج یرءد2# ناگراال:هردعو رشم

 ی 4.)عایلئا ار ژ ردفوح و یاوجاو یلءذا راب هلع ع را لص یلاڈما

 ثمب هرزوا یا طم الءع رگ ار دماغو ا ثعب هرژوا ل٥2 یادم -2)طء

 ل٤١ رداو مهم مرش ار ز یدرالبا راکدا یرالنا رل: وا لذاع دءب نم یدراهناوا

 ل وفهمان ی رکب یب رطوب مشک شاودهرو چو نمسذا- ھم رلبا لوبق یتا
 لوما ی رک: قب طو یعهدوخا و روک ی رع رک نالوا لوغءها و یە روک

 م٥ رد ءاليا هيلع قطصء یتدرطا ءال ر د ءال لا مع ابدنا قرط هک روک

 | ا ۰ دلو كرلئلوارب , هو روک ل 3: ھو قدصء هد. وک ال.هعهره اذه

 ید تالاب حسو م هدو تا FE N رحو قدا ید روک لوءعمانو

 فدک نئاوب هلن ایک و رکف و نیلی هلتحارفو لع هکر دادن رط نالوا لو ءان

 یک فاس یا اک هکر دو لج هآ ی د نط ن نامه رد عو یابد جا ةو ىهلا

 اعو هلا لو-طر تنءاو نجس ها هلنادا مم لء هيأ د:ء نم :اج اء و هل اب تنما

 دارم ف دات نه: رارفاود ا بع هللا لوسر دن نه هاچ ۱

 6یوش* نیس هلوا نما نکا فرم هذ «:ع هللا لوسر دارم فالخو هللا

 كایهدآ هک نا ( بس لادن ډپ :ہردر زج رد # ددوورد مدآ من 11 نوا

 رز نارکنم ہ دیشکر س ٭ ارنا تار ھم میز مه 46 یوثع $ رابدنیا رارق

 ردرلشمکچ شاب هتل ایک ر رک ندنفوخ یرا چم تمال-)امهبلع اینا مه ۲
 داسیص ككرلتا یربنایک هاعحو ردنرابع ندا->و « در دارو رار د هوا اک

 هبانک ندعوا هاشم «رلناویح لبابا انا بوک یاب هتلارلتوا ندتنوقروف
 دیک هک یادت ساترد * دن ز ینلسم یوم 4 یو 9 زواوا

 41۶ 64۰ 6 یر و

 ۱ هدناو رابدک روا هراهر نچ یروا ندنرل دس> ناو-یح یر و ناط,رش ندنهوخ

۱ 
۱ 



 دز 2 زور سو یاو ىة ل رزوک یا (دروآهنارم راداراپ هد د

 کر ارب دی ین نکب روشک ناد د هرکال روانس هداع هلو
 هک رادرکوراکو هلوا تسرد: کد ا س هلی ءطعاو یاالد یر[ هکیلبا ادتقااکا

 ر

 اور وک سک

rE TEار  

 | کن رد # ا- ع ۶ ندا فک زکوا 8 ۳۹ نوان 1 هاو هجو هک هروهط

 دعا ۱اک |یلغع در2 لا رد) ال دتا دارم ندا عع ( اضءزاد دا چ > مداک

 کید یا۶ ید لبس ها الد یرلۆداوب لوب هلوادء هنازوک ء کن بودا دانتسإو

 کت هک دو ط ناءاد یم روحا ك-هالاواو تبار ى هو لالدتا هک رواوا

 یدروک راه 259 فرار مدآ هک هلارظاو یدرب و لوا یلالدن-او لةع یا صد

 رب ز نده ل ل یا 8 ند هلو ا یکتم هلال دستا یاصءیدرا هراالب هلو

 لس نا طبق هدوسو نو وق یک نیما ن زءاد مالسلا هيلع مدآ ترم >

 ود دارم رد, زیداب و ر )كمك رڪ ی4ن ندر ۵ ول مارس ید

 رابخا سد یدکح زالبردقوپ بواوا مفاو نارصع ہد دلیف اصع یلالدتسا

 به وک ناعا ندد یر ها بور و یی هلا دلوع لالدتسا هصوصاو

 دود نم هد: اط یه روما وه ص ماک>ارکا ارز ردوب جد فلس تاسردالوا

 ردف وح تة روماو ماکحا فلا هلع ده رب عرش هکلبردووب یلخدم تالءع

 نالوا هد2>و یک ههب ا ےن تانآو یک هعط۶ فورح نالوا هدزوس لّاوا الثم
 و ۱1 وی د> )ال ن دب 2 ےلع) سد یک هب لاءفا ءب

 ناتا هصوصتورابخار ها اوط بودیک نر و 1 هرزوا ینید)وا ما بودی

 قره هالوع ار عرب هركد هب .ىلوا یراق> فشک ندهح بانج نودا

 اردجاویموع ےہ یو % ۴ ردق و یخ دم كالع ا 6 زودسغآ

 تر دد> و ی مال ااە: ۳ یو” ترم > (رخ ا ن نوت اورا نت خم نوح # رکن

 ۱ رخ اب هوک 4 هانح نون سا و ردزا هیت یم۶ هلارظذ هنس معه كمال سلا هیاعدجا

 : داریم تب و + * نباح نوت ساز ژاو یراما-صعزا ۳ یون ۷ یداوا

  ندنونسیداوا اد. زاواو نینح ندنونم ید وارا م نداصع ( ندرهب زا
 "نوتسو ا كناسوم یاص ع ہک زرولوا ش ءد کرد زام هداروب داره

 هللا هدهاشم ییسایا هزاوآ كن هر نوت ین 9 ن هزاواوهلا كنهنانح

 ردریک | ندلارعم رادو رروا تبوشب نوکر ھه یرتوا ندنءابف كد نوتس لوا
 كنار هم ارب ز ردمظعا ندهالعسلا مھ اعا ہلا نالوا لئاز ەن بواوارها-ظ لاح

 ردمظعءا نالوا لئاز بول وا رهاظ لالا ینو ندنال,قرو يمبواوا یضامیماود
 :قعدوا نادا تو شد هرزوا راهراذع نوک ره كاسو هباء ها صد جا تر ط>یٍب

 [ هرانم نونو هسک د عشا نس هلان كل هنان> نوتس ندنراهرهاظ ةن و هرهاب رغم

 ۲ | ردرک او مظعا ند زعم نالوا رک ذ لوا هنتون هکتنا شوک نزاوآو نیدن> كن



 گام

 تنور ناطتس ررولوا هد 3 نانا EES کرل

 نایسااو هناسناژرد ناسا هرمصپ هکن ویکن | ردهدنسانعم كعد ناسا ناطاس ۱

 شا مالک ن زماشلقن اکردب رتوا ندنغیدلوا ه دنسهزم س هب هقحو هیابشا یراکدید |
 * ۴ دنا هدد هررکا "1 ناروکاصعا ۳4 یونثم ی ۱

 دوصععو ودرلدبم روک لوب هحرکا هلااصع رروک (دناهدید نشورقاخ هان رد ۱

 ا
۱ 

 . نان هنرک 4 یون % ردرايګ روک ن شور هد يها , ك-ةلخ ردراشمررا

 رله اشو اب هدلاع رکا اتم ( ناهح ا ء ناروکهلج * ناهشو 2 یه دب

 دوک زین ۳1 یوثم % یدرراولوا شاواراروکر عج نالوا .داهج یدزیلوا |

 هنو ك ګاه ندزروک ارز (دوسیاسهنراج یت راع ی * دو ردیندیآ تشک نآ

 رواوا ل- صاح راتفمو هداف هورلتراجت هلو كابا تراع یراش هنرولک كمع

 را ۳ اتلالدتسا بوج یسک شرد ٭ ناتلاضفا تجر ید رکنرک % یوش %

 یبوج نکلالدتما لرسیدلیا تجرلاضفا سر نروک یا یرلت :رمطح یلاعتق>
 هللارکا ین٥ هرژوا ریدقتو رد-شلوا عقاو ناش هنس رب نات روس ضب ید |

 ییعب یدرمص نږوج یال دتسا كرلنا یدییا لا- ضفاو تجر هراروک لوا یلاعا

 رها-ظ هکر داالدتسا با صصاو رھا ظ لس ها دارم ندراروک یدرلیآ لاطبا
 روآ ه-سلا هد هب" يه دن تدسا هو نالوا زوم دید ارهاذظ نالوا روک یژوک

 ترس هب هدهاشم لها نالوا نیس باما ید لال دا لا نالوا لد

 داد هکاصع نا # لیلدو تاماق دوب هحاصع نا 4 یوم 2 رد لوب
 دارم لیلدو تاسایق لوا هل یدنلوا رکذ ډلو هکاصعوب ( لیلجاش ناش

 ٭ یوش ۶ یدر_و هلاربصب نالوا لیلج یدرب و مک هرلنا یباصع لوا رواوا
 مکنوچ (رب مع یا نکشب درخا راصع نآ * رغو كنج تلا دش اصع نوچ
 ل الدسا نعد ید هلا درخ ییاصع لوا یعا یا یداوا تلآ شنو كنحاصع

 روک یایالدتسا یاصد لوایداوا سو تاع هلادج و ثح و هلاقو لیق یساصع

 نس هلوا نیب تنرقح مشچ هدنسس هللاقم كنا ا هلا هلازاو كرت هسوک نالوا لد |

 ( دیدزیورب ۾ مشخ زا صءنآ *ددمآ شات داد ناناصعوا 4 یونیم دوس

 یک دروا 6ا ندبضفمه اضع لوا نکی اک یرلباات یدرب وادصع هزسادخوا

 كنا ان هکیدرب و نویکنا هزمس نساصع لالد:-ماو سایق یلاعت یادخ لوا عی |
 ۵ لو كرلناو ددا تیعتهماطع یایلوا و es €: اعادتا نالوا یساسعلخ ۱

 تک ا ارا یالدت- س یاصع بولک هب ,صفو مدخر اادروک یار نکسزتسارس هدیک |

 هک گز هروا هما-ظع یایلواو مالتسلا مهیلعاپننا نالوا یسافلخ كلا لادحو 1
 * د ردنا راک هڪ ناروک * ۵ واح ۳۹ یوم ¥ ردیک کا هقح ۰ ۱



 د نیت م

 رم 2024م نآ داتدرد * نود  ناسطدش ناد یکتا هش 4 وشم ۷

 تاتارئو تاداسجو الثم رر وف ههشرپ هد ورد كران ناطیش نودلوا (نوکن

 1 هشوسو هنبلق رانا د روابق حبس هلهج وئو رولو! ق bb هکن ردلکد لفاعو ج

 هت هبجوتو لیوأت سد د رارشود هغشا یاب راروک هو هلبیس كنآ رزرو

 | همه و هاح ندککشفو كرش نیس باتا اما رار واوا مورگ ندتفیف>ا بودیک

 ۱ لبو نی ین و ی مالک بواوا رتفرک کو کشو هھبشو زود

  REیاب هسوک ترا 1

 ا ر قو لقص هدنة یی رط کللال دنسا لها نمی رولوا نیک« هدا ز قابا
 ی و تاب ی ۰ دا ز كع روب هلقانا جانا هکردمواعمو ردبیک قانا ن دجاغا یدق
 | نایشا نطان و یراخوركلالدتسا با صا تالذك ردلکد یلاخ نذفعضو ردرارق

 نامز بظف نآرمغ 4 یونثم ۳# رداکد یلاخ ندفعض یرلشدیا لالدستسا
 نا اتو بافق نالوا رو ه ادد لوا( رس س هربخ ددرک هو وک شناس رک * رو هدد

 | 1 كلال ذتسالها ید رول وا هي ارس ورم سهر بخ عاطندنا ا كنامز بطق لوا هکب ربغ

 ترد صب لوشالا زواوا تاب نو نیکی یا رداو لعع یاب لات هلج

 هکر اوا یبکرلتوب ناشاو نافرع رادو نامز بطو نالوا یحاص هدهاشمو

 ۱ نخوسرو نبکع كناو رولوا نارمسح هڪ »ار لاج ن دنرارقو تا كنا

 كلوکش اکاو راەساوا عجج هر رب كکشهو س وسوم عیجج رولاق هلاو ه دری رب بوروک
 ردا هکب رح ًالصا ن لما ھم ینافر عو مواع رک یس لوار هسلیف افلا یئاهشو

 نوک رس دنفسان ٭ اصع دشاباصع شات یاب دڳ یوئثم « یدرلدیم هلوا

  روکوا هرزوا روز ر كنعاماصع رووا اصع یغانا كنلوا لدزوک ( یه وا

 ۱ دار ندا-صحو لدروک دار ندروک و لالدتسا دارم ن داصع نیش ود

 | دولوآ لالدتسا یمدق هد-ه> هار رلااوا لدروک عه ر دقن رداطخو ل ال

 | هیشود نشا یاب هنب رزوا كن راشاط اطخو تلال عانروابف اکتاو داما اکاو

 (سصب ناطاس تسک ار ند لقا * رفظدشار همسوک یراوسنآ ٭ یونٹ #*

 لها ردرمهب ناظاس ردك هنندلها ین یدلوارفظ ههامدسوا هکر اوسر لوا

 ] ردنسناو بروا هاتم قلوا رقم یار هسدوخا و ق وا لدن ندار هم سار ند

 9 1 | ردا طاس رضب لاف ر در دیک لوا یداوارمهظورفط هغ دلها عا هرکتسع

 8 ۱ نالا نالو نسب رھ هدید كد مو نالوا هدنسدل زەم نیما ناسا جهل

 a نالوا لماک ثراو گاو ساب هلع ین ترضح . دا رم ردناطاست تم | ۱

 4 ره #۶
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 کا

EES 
 نادزبز ددشاار هکر ھ۵ 4 یو « ی : دساوا لونش» ۾ دزد نهان بوا وا

 رابوراک نداد > 4 کک: کک TE دش نو مب و ۱ اس راب تاب # زاب ورا ورک

 ید لوا هرمغط ند س ول تزاجاو لو ۸-:> هاکرد ید اوا
 (هامج انوا قب مصت دنک یک# داد رارمازا د وبئاروا هکنا 4 یوشم ۹

 ن نس هلا لداج هسی لوا هاو اتاعد ندیم رار ا هک هب وسو لوا

 ہک شاداب وکیات ۴ق وور ھب لدز یت یرآ دب وک ٭ یر ٭ رابا قادسصت
 ره ط یرتوا ن د :ةفاو ٥ م را ابا داع:دا ھر كااداج ( قا لها ته

 ند فو حدة و نط لر دقاسفن ها هکر ا دیعد اکاات لک د ن اکو کر د ےل:

 لب بولیا تبافاوم رهابتظاا بر ۰  رایف تاد ج حد ما قادصت رد رتوا
 یدنین رک 6# یون زایارارقاو قد عن ز طابا اب سگ زکباو رد رد هلل وا

 تان اتو تادا جو رک اؤد ( نم نایدوب ونشا فر * نآ م ۱ ناغقاو

 قەل زوسول یدرواوا شاوا دو ره :دناه>یدراهیآوا 1 هو فااو هل ها نا ؟ كالا

 ماکو محبسا و یاب ودزو كراو کو EES E و یزوس ا وكناداج و

 هعالماا هبلد لوتر ترمع> هدشعا لوامکترداکد دود هر دات ام رم" یا

 مال س 6أ ل راس هه او راعا هدژداوا قم هند راقب میدم ل دواک ۱-0

 رددوا راوتهو رو وش» یانگ تاداسهش ه دن راک راب» فا كل اه و یهر و

 | لیصح لو ( نوکیف نک هل لوف ناش دارا اذا رها ام ) یدرواوا شاوا دو
 تع كا همش نیا 1 ین را کاما ر 0 0 و لصاح
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 | رد یم و ۳ لهان اراز ۵ در ص ¥ یو

 ا زو هح ندناها دیلعت وندها زاب او ءالع و نادم ل هاو دیاقت لا ( ناک

 لغ هرلنا ےھو ذا یس! بوغارب هاو كا یرلنا مهو مرا یر هسک ك

 جس ةي كتاتابلو تاداسجبواوارود ن دا هبا رھ نيت و ی هدو ف

 بوشود هب ههبشو كش هدنسلوا رادرپخو هاکآ ندنراب ر كنايشا عیجو هدنسلیق

 هیحوتولبوأت قباط+قفاو+هنیراجهفو هثب راد یدو زالواهدراو دصو خو

 ۱ (ناشااب ور وز تسهاق * ناش لالدتعاو داشت ٠ ناي 5 یو ۶ راردیا

 | لعهعو لا ور, لح ید جد یرالاب ورپ هلج و هلط یی الدتسا كرلنا ارز ۳

 دیفهو نعم "ییاشرب ندنهیفح دساا نطر د٤ا هل طظ یرالالدت ساو دیو و

 8 بش قحا نم ییغبال نظلا ناانظالا مهرثكا مش امو ) ىل ادت هللا لاقاک )زاوا

 $ ا یا ٠ ظاا ناو نظ الا نو عد نا ) ملا روس یف لاتو



 ۱ ۱ ه.اع رم جەو نوچ تشک تقارفزا روزا ج KET لو: سیا یھاود =a ریسه

۱ 
۱ 

۱ 

 ê ندب ود لەو لدعو ی 2 راک ی ندنراک یاکود كناهج هع ۲ لوا

 نقدا € يرث 2 رارزوم بوبابا تابثا قتال درا هآو تاب نالوا هلةطاو

 ترماع> یلوستم هلا > ( لوذع باد راو د ر هلا ٭ لودر ر “زا هنانح

 8 TEES هک یوم  یدرواهلان ا ۵ ندنفارف تالوسر
 هدساسهن روا ك-افدو سام (ناو جو رب مد تشا ۲ کا یورک # ناكا 2ا ظەو

 | راد رب و هاکا ندەلاث لوا ناوجو رب نالوا رماح هد ءا لوا هک نيالا
 نوت س دلات یم هجرک * لوسر ناکا دلامر برد € یواش  رایدلوا

 اهدا كن راترمط> سو هباع یادت هلا یل مرکا لوسر (لوافو راب

 ل اه سال راکیا لس هلا لواعو ضر نو" :س هکرلب دلاو درک ندئنسابا هلار كذا

 تفک 7 یوم « راد داوا رھ هک اشا یکی دابا هلا ندبناجرھ هلص رعو

 هسراع لوسر ترمض> نوتس لوا نسرتساهن نونسیا یدتا هنون» لوا مالس اا

 ٭ یرادم ۷# ردو باس هلن یداوا نوشمناج ندکفارف كاس ید ا ال

 | كند هدنتفو ظعو ( یاس داسو رباهرشهرب # ییسخان نمزا مدوب زره ت هس

 حورع هاناح رب تو دبا لر رب چسب كدباح ناب مدان لاک کو دام

 کارت هکیهاوخ تفک یوم ¥ YE نسهرزوا یاب رم ل دا

TPE 7هراع ىلاعت هللا ىل ص مر ۲۱ لوسر نرماه> ( دد وتو  

 ` نساعرنسا هدنسرل .ةع كوب ردب رتوا ندنوب لدا رف كس مکنوج یدتیااکا مو

 یو « را درید هوی» نادس؛س ی بها كب رفهو قرمت» را ردنا لس شرب زی

 ها مع لوا دوا (دیاات یاع ا ورا ۴ د 1 تەح .ة> اخ نازداب

 نآ تفک تن 6 یو ۴ نسل هزانورت یدباات هک هدیاورسهرب یس یل تە ق

 هزاسا> نونس ( لا ېپ وچزا مک لدا یاونشب * شش دش عاد هک مهاوخ
 | تشا ی هس ص قوب لهاغ یا ی داوا مادیهاش كنا کمری ا ینا ی تا
 رت نکیا لک د ندلوتءا یوذ ید هراب یه هکروک ه-اوا  ندنوجرب و

 یوذدآ نس هلوا هب هرم تاو هب دنا ت تاود بااساطو هلرف یاب را تخا یتاف

 تقية با ط نوعت نکنا لباق و دعتسم هماودو اش لیصحو نكيا ندلوفعلا

 ار نوید نا 4 یوم ¥ نس هيایق هب ده زم تداسعم لیصحو نسهتیلوا

 لوا ی ترمع> (ند مولد رک مش م د هوا * نی-هز ردنادرک نفد

 لوا رشح یک م ک م درع لو داس لوا هدنند موبات یدسابا نفد هدنحارب یاوتس

 ا راک OT FETTER و E یاد 4 یو ¥

 یدلیف توعد هاج یذنکو یدوقوا نادزب ترمع> هکیک ره نس هل وبا

 1 ل — sis 3 ل



 | یانکد یبئاو ی دابارارف نع و تکاس عی زوتاوا ترک سا هک یص هلب وا |
 ماس ندنرک ذ كهالا ینداغا هل لوا را درو ب اللا هلو ین ترضح سب |

 رهاظ ءالع ندشاکب و نينح كنوت-وب سد هرزوا ققراغو دەب رک د یییداوا

 | نیناو نيد وو ردرلشعا لبع هلب واتر انوا « دن رعذم هفع الفو لاّنعا لهاو

 | هللا هوکلعو هاب عاتومهش زک ناو مالغلا هیلف نیا لوسسر ترضخ

 لودر ثرمض> اکر دوب نالوا مک رڌل ہک هلاڪ تود ی داوا عوعسم |

 ر درلاشغ شوک هلار ءا عامسا ییاکبوث ني لوا مار ۲ تاوصاو م السا ةیلع

 یادط لوا با او مالساا هيلع ربمغر تربضح مث هکر زرد رھا ظ ءالع طب |

 ردق فن یربخ كنو لوا ندلوص لوا نکل راتدلبا ع اسا هللا هرهاتظ عا ةا

 | هيلع ین شم ید-ا قلخ قح باش هدتفو لوا هدنا یادبص لوا هکلب

 ۱ بانعو هخ رالوا هاکاندنلوشرو ندهالا كاانابو تادا هراشد ل وب مالسلا

 | اریز ردراندیک هنبهذم هفعالفو هلرتعمو راندا زاکنا هش رايق حبس ةقفح وخ |

 | لفعو ردمزال تابحو لةع هتشخو نیناو تفرعمو هس ةقيقح هک راردرانوب |
 | داج "تو خیس قوا هوا ردبجاو صوصخ ین و جانم لادتعا هنایحو
 | ذراو رشک صاوصن ندرا خاو ٽابآ هدصوصخ و هکو ب لاح لار دردزاع لوأع

 ردرللوا رقم ەم يقح بوبعا لب ۳3 هدهاشم بان راو هیفوص اثم شم اها ردراشلوا

 ۱ لب وات تودردزاج هغان الوو هل رتعم دکرص وصخ ان رها ظ ۶ ءالع و مالک لهاو

 هللا لاق ردرل ث٤ درد زا ین نظل هتشخ نمد هک رک تاوب الدنشم ردرادایق

 ةرا خانم ناو هوس دشاوا ا اا یھ كلذ دهد نه مکیول نثق م ) لا

 نم ط.هبال اهنناو ءا 1ا هئم جخرطف قف شلال اهم ناو راهدالا هام رشا

 ردرلشعد دارقنالانع زاع ةيشحلا و ةلاتعحلل | ديلقلهدن راس ةت العراك (هللا ةینشخ

 یشن ناو) یدو راشی د ردسنتیقح لکد زاجم رلنوب یو-ةب ماماو ثیالاوباالا
 تلالد ةقيقح هيابشا عیعچ حت“ یتیآ (مه دبس نوهتفنال نکلو هدمح معسیالا

 ندرلندیا ناص نو ند رلکرمشم الاح ردراثعد هللاح ناسا ین رایست نکرلیا |
 . لوف نوهففئال هرانا ىپ ردرللاعو فقاو هح” نالوا ةللاح ناسا یسادعام

 هدناخونف رک معش ند هلجو لک قفاومیخدهرلنلوا فدک لهاو قفحمو زاوا هدنرب
 لها رغ كاردا نع تنطاب حاورا هلان دنع داماو تاشااب یععلاناغ ) هکر رروب

 . یفشکلالها دنع لکااو ناویطانم اهب سام لثم اهب سالف فشکلا |
 ' ناك لب هلارک ذت راجع آلا عمد ةف فشکلا رابخالاب ناعالامم اندز نتو قطان |

 : ترمضح نسو (ههالالخ# نيفراعلا ةتسبطاخحم اهبطاختو اهن اتناذا هے دعست قطان
EREیئ اح كانابنو ڻاداچ ردندنرابک كت مور فشک لا  



{in } 
 كنس مهفزنم مفك هچ ناز 4 یرثم  دحاو هلال د لدت * ةبا هلی
 كيوحو كنس ن هک نده تا لوا (بو- راد شه صو شنا رد * بوج و

 .مدلبا ینه وبدرلبا عاتسا ید یاد ید بوو كم :سو مديد ندنکاردا

 توط شوه هبدهصق بوخرب دوخاب و توط لمع بوخ هیهصقرب هدنناسب كلا
 ها ناو 67 يوتمر 3 ددوب هکردصشلوایناو قوت وپ دمنج+ نسب
 تکنو پوچ (كنرد ییونشب هصف شنای رد * لسو بوج "یهکاز
 بوج اکسات تشیا هصف ففوت یب هدنناب كنا مدد هک یونس لوا ندنفاهاکا

 هاداچ حبس ندهصقوب و هلوانشور یسلیوس نج محسنو یسلیا مهف تکنو
 ردو هصق لوا هاکروهظ كلا داقتهاو نابا هنائابت تفرعمو

 امت هللا یلص ربمغب یارب زا نوح هنانح نوتس ندیلا #۶
 یورام دشتفکوو هدش هوبنآ تع اج هک دتخاس ربثع لسو هيلع

 هلاننآ باعصاو لوسر ندینشو مثیب یمن ظعو ماکنهبارت كرابم
 + ج رسصنوتاب مالسلا هیلع نطصم ندادباوجو لاّوسوار

 ربنع یرتوا ندمالسلا هيلع ریمغی مکنوح ردهدنناب كنس هطقهلا كنهنانح نوتس
 هدنتفو ظعو یک رابم یور كسنسزبراددیدو یدلوا قوج تع اجچ ار ز زا.دزود

 قسمها كتخرد لوا لوف ناصصاو مالسلا هیلع لوسر ترضحو ز عروک
 كناوجو لاوس ةحارص هئوتس لوا مالساا هيلع قطصمو ردهدنابب كاب اقشا

 رارروب بوروئک همظن هک ردیفیطا یانعم كس رشتدحوب ناب وب رد "دنا

 تیاو ر ند راج ترمضح ییدحوب «رزوا قاسفنا دوادوناو قاسنویراخ و
 "هل ع ذج ىلا دننسا بطخاذا مالسلاو ةولصلا هيلع یا ناك رباج لاق) رارروم
 للا تح صف هيلع یوتماف ربنا هل عنص انف دجملا یراوس نم

 ةولبصلا هلع لز ف قشت نا تدااک ىح اه دساع بطب ن اڪ لا

 قتسح تكسي یذلا ىصلا نينا نأت تامعت هيلا بهعضف اه ذخا یتح م السلاو

 عع ثن اکام ىلع تکب مالسسلاو :السصاا هییلع یبسشلا لاق ترقتس-ا
 مسوهیلع لات ها لص مرکا لوسر تربضح هکر دوپ یس هجرت (رکذلانم

 د رجم لوا هکیدروناسیط هسلاد كنج اغآ امرخرب دقو یکیدلپا تباسلب>
 مالسلا هیلع ین لواو هسرابدزو درب نوا ین لوا عاتفو ییا یر, ندنزاکرید

 تباطخ امدقم ه دنتف كلا هک هل لوا هسیدرواو هسب دلبا دصف هش رزوا كنا

 سپ یدلوا بی رف هفلوا قشنم یتس> هکیدلیا نیسنحو هه هبترعرب یدراپا
 یدسلپا ذخا کرد لواو یدنیا ندربنم سو هيلع هللا لص مرکمیبن ترضح
 یداشب هکل نیا بک یدلیا نینا یبص هل لوا سپ یدایا عض هرایدنکب ولیف هقناجمو



 ولر, كف دک ا ۳3 نالوا د ادوجو تااسناو ناب ماحتم م یلاءدو هنا قخو

 ا نآ هدرک مه ۰ برعوو-ک یسراپ و درکوالر ۵ ی یون ۶# ردب او
 زود ابا م ینادن لوا زس داو شوک ترعو ۴ و درک و وک

 ۱ ےھذ رکا رد لبا مهذ قح یاد زس هرهاظ ساوح یاج كن هفناط ه ئت

 ردب ر ك-:.لا یاد لوا > ت هم نالوا تا ىکا ند ار یدب إدا

 اراد" نا تسد رک مھ # كرو يک :حاتو كر ياج «-> دو 3 یو ر ¥

 نامه مورو محک و برع یه ر ر ره كن زو ناک,حاتو كر دو> (كادحو بوج

 بوچ ارز رد-شابا ۳ ید تاشو بوچ یاد لوا ید-۶۱ مھ یادنوب

 | | لو: یں یھ ما ه--اوا یهآايما یت درازا نو ررولء یرلیر خدكو

 | دولق اد هت راق مه رب ام لو لاو ولو دانت بودا
 دو ی ضارعاو ره وج # تلا دآ یمه یوزا ید ر ھه هک یون $

 ء كر ذخ اذاو (یلب دشاب مدعزا ناشددءا * لو ناشد ز لبدآ یغرک ٭ تسه

 * یباواق مكبر تسلا مه-فلا ىلع مهد« شاو مه رذ مهروهظنم ما شوت

 مک رب تساا هدحاورا ع لاء ق همدا یب هج رک | که د صم تا هک رک تا

 رارقا هنیهولاو هتل وب ر تا بوارف مهد یماک تن رل ر یم 4-ج وب بود

 هدحاورا لاع نامه ییاطخ تسااو نی اوا شد و نیما د:ء اما رلیدابا

 ناسا قح تر طح هناش ره «دناره هک-لب ر-شمذوا مط: یخ د بوش. هرکرپ

 + رردهدک-1تا را روا بود لب نالا یخ درلنا بود مکر, تساا هل ایوسعم
 یتسنلا یکیدد درا نراب یخ دو هدا اد و نر گو هد دوهش ناوععا

 تا مکتن رد-اک د توا ءو راغ ه تالا یکید د هد>ااورا لاع نود + | طخ

 یءالا تسلا یالو (رمش) رلبا تداهش ه ا:عءو یرلذدب ور كد رل ہر طح 'ضراف

 * اهذشک آر هل لب هو * یلبایمو و یی صاغ یعجو * ادغ نمالاربغ
 یمه یوزا یدره كر اکدوادخ ترطح سہ ٭ یسیعلا یی ما یی تایاو

 هدهذرب ره ینه رابا هد افا یتساوا ماودلا ىلع كتساا باطخ یراهءرو * تسلادیآ

 لوا رو اک یاد مكبر تساا هلایوئء نادا هرزوا |. اعاد ندادخ لوا

 جاتح ةه ص صو موم رهوج روید یلباکاو رارواوا راو ضا راو وچ ندادن
 حاتح هموقمر بورلو تاذلا ان ضرع رود هش نالوا تاذاا من تقیلوا

 | مق هددلج یجکیا لد صفا كضرعو رهوج یب 8 ناولا الثم زرد هش نالوا
 هجرکا ه3 تالیف رد-شلوا روک ذم هدخااب دوخ را یانو قد ص زد مالع

 زواوا ىلب یسلک ندمدع كرلنا نكلو زل كعد ىلب ظغللا بع ارهاظ ندایشاوب
 لک قف# تا * لیفاک روایق رار ةا هد وبر كا رالی ر 5 نا | یربرهو

4J ۰: ¥ > یورفنا » 
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 ۳ ۳ E 0 لوا یدیلوا لور اع وب ند اح اسد OB ا

 | ماع لوا ندشناسا كنار دعلا هر دن هللا سدقانالوم ترمع> و ی دد یدرریقر زار 93

 ۳4 یو % ررروبناب ینا رولضفه رزوا راعو و ناشر طع كشاحور

 ندکناجیاب مکنوج هد یروب یدلوا نورب راخندکباب هکنوچ هه دما هکلیارارق
 .مدق هک هنشناچاید لاع یرو یداک هر: یراخ هاف لغاو شو هیئدب ماکحا

 هرکصت دق داوا صالخ ندهناسف تارضتغعو هیناوسج لاغشانالوا اناج

 E نیلا حار =| ناسیبچ اوت نالا اجور یاب و زاوا عفادو علام هک ا هلاع وب
` ER ARNE a a 

 ات اد رام یوم لوم % یوم % ید د زمکچ تقشو ترمسع هدکلک هلاعوب

 هدیناحور لاع لوا یناج كشکجرب ( وا ناسحا تجر یاضف رد * واناج
 كدناسحاو تجر كالا لوایدابا راظتناو فقوت ین یدروا لوءلوعو

 یدتفا هنشورعف و اما رول وا ه:سانعم یدلما راظتناو فوت ندیلوم هدنسا هک

 راپهمک هک شعد هل ول مدروک ن رب رحم هلاک كن ون هلبطخ یدنک كموحرع
 یاب رد. دارو سب ردکءد صاخ صاخ دوخا و لس لس كعد یوم نلوم هلتناملا

 لیفرلاس لیف اس نبنس نعد لاس یھلا یناج كنیکنچ نالوا قرغت-سم هراونا

 هک ار ه٤ هللا یضررع نینءولاربما یت اھ تفك باوخرد ¥ رداکد لاخند <

 واج ناتسرو زد ہک دد م ناو رڪ رٻ لاسلا تب زارز ارز ندنچ

 باوشزا شب وخ هک ات * تش ا یاوترعرب قسح نامر نآ ٭ یونس ۲
 هلاوح باوخرب زوار چ ترج یزاترض> لادن نح ناز لوا (تشادتسناوتن
 هعفد ندیدنک ییاوخ ید یداوا رد اق هفئوط نداوخ ین سردنک هک ات یدلبا

 دوهس نیک داسنفا بعرد 46 یونس ل یدو وا راتخای بویلوا رداق
 باوخوب هکیدشود هبعع رعتربضح (تددن دو صنم نیداتفا برغزنا * تسین
 ن اع باوخو یدعا رداکد دانعماکب قموبوا نامزو و ردساکد دوهم
 دک یوم % بوبد ردراو تا نب ۽ رد-اکد دوصتیب یدلوا .عفاو

 شاب (دنسینش شناج ادنقحزا شدماک * دید باوخ شدرپ باوخو داسهنرمس
 یدک ادت ند_هج هر ترمه> ERA سودو یدنایا باوخ یناو یدوق

 كناب ره لص اک یادن نا نآ هک یوم # ی یدتشا یاد لوا اج كنا

 كته مغلو ناب ره هکادنرب لوا قاب ن نا تسرآ ادندوخ # تعادنو

 : 2 رطربب لواو (وریدش ن نورب راخ قاب ز نوح #٭ وشم عماطیت هک دما ییرما

 توم فو هلوا عماط قول هکیداک یهلا را هنوکوت هور
 ۳ هداروب یراز طضا

 نیو تی ۲ ۴ I 7 و د توت 3 ۳ ۳۳ ۳

 زا ید 9 روزا كءد یدروا اد لود لف صالخ یمدرجو "تشک نداید ٌهطروو
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 .Ri ردیها مالک دارم دا دم را اب وب ورداوا دوخادن ۳۳۹ هایی دو



 ن راقب ( لدتعماذه ) رب هلکرلش اروا بونا یا ضرالا تالجرب برضا یا هدا |

 ۵ دا وا تراغااکا ندعحل. قحلوا یراجرمظت یانوعرب توروا ههر هلدح ما ۱

 رد دراب هک لسم هل وا (بارشو درا )ردااسغا لع ( لستعم ) وصوش ( اذه (

 یداراح یرب ودراب یرب بواوا راد ذب وراک- څا راکیب کیا هدآوررب رد ارشو
 نوڪ ندماقساو ضایما حجو یدلبا لاسدعا یراح ءامو بو ا نددراب ءام

 هکر رروب بودا هی تا هب وبا حور كنیکنچربب راک دوادخ ترضح یداوب ۱

 هدارو لسع یا ردهلوا لسع یان ردقرغ هكدا ف صر: هدلاح لوا یکحرمب |

 ا ب ارش د هکیدانیع نالوا بوسام هب وا هاک لاح لواوردهانک ندندل لاک ۱

 رب ز رارروب هیبثد هب وانیع قوذ یفیدلوا قرغ كنیکنچ رپ سپ ناحه یدنا |
 ی رهاطو لا ا ,یکل اتش ند هستم اکو هئطا ضارما ید یهلا قوذ لوا

 ( قرش رو نوح ایت e قرفباابزا بولا رد هک t یونٹ 3 ۱

 لوا رد-تلوا 3 ق>حرو ۳ * رد قرشرون روە ض» یدلوا كا ندرلحر ۱

 د یوم $ رولو اكعد یدلو ۱ رهاطو كاب ندا ما یک ق>روآ ۰ هلیبیس هعشج ۱

۱ 
 فب رش یون (خرب من نازو ردیدیهلنرد i ai جوجىدو رکا اے >رد یوم |
 عساو رد تاواع تاعفطو یدیلوایک ۳و کا هدرادعم و تعسو ی عجل دہ

اورارسا ت)اعلوا یه یدریمغصهراب مران هب یوم لوا ندرس ول یدیلک ۱
 یرا ون

 هر واع“ ت ا ءطو دادمراع ومالفاراجشار Y1 هکر ددح ب هبت یر ییارغو براو

 هسا 3 ا 8 مایعلا مو ویا ی یر  راوناو راریساوب قدالخ جو ك واینا روا

 هک یوم ¥ یدو رګ یرسثاع رشعو یدریلزاب ينص كن كن ضع كنا |

 عساو 0 دا ز ر لوا هک ( خاش ج خاشآر اد سزا در # خار 9 سا ناعساو ۳

 اع تروص لاعو ارز یدابا هراب هراب یلکرک ندنکلکتت نامسآو ¿ نم نالوا

 ردردق لدرخ راد هروک هابلوا بلقو ردیشرپ رفصاو رفحا تاغ تبسذ ها ینعم

 نیو 46 یونثم ل یدرویب یدلبا خاش خاش یملقندنکل كت ندلجاوپ
 هکناهجر ول ) دوشک ار مت ۳ شیاتشک رد * دوع عاوخ نرداک اھ

 لقع ملاب ورپ نیسعب یدچا یماب رپ من ندسشپ اشک یدنروکاکب هرجا باوخوپ |

 دقه مب ندنغلفجآ یونعم ماعوب یدشلوا هتسسب هل هیناعهج دویق هک محورو |
 یدحوا بودا نالوج ند واع لعوب عاور ح وریسح ید-حآ یلاب ورپ 0 ۱

 شه ارو ege نآ را یوم % یدید هلت و هل سد دسنک برطء یی

 یدیلوارها-ظرکا لوب كاسهجوب (یدیاسجبا ۂظ کب یسک مک ٭ ی
 ندید یاد هدلاع لوا ترطع یعد یدیلوا هدابند لوا هظطرپ هسکک زا



۱ 

 یب یدیلو aa pê ¥ یدا ی 7 را یار جام ها يا رخ لوا

 هدس رع ناسا مکن ردزاج « دسءلوا ن متم ام ٩ هدنو ۴1 یدرب و

 باوج هلايا نالوا هدندءاام بولوا طرش ی ییسانعم نیعول

 ۱ FAR TRT یو # ردزاج ید قلوا
 | یدزولوا شوخ ماج من هدیونعم راهب و غابوب (راز هلال بیغو اره نا
 ۱ + ىوش ۶# هدلاح ینیداوا قسم لراز هلال نالوا یوسنم هبغو كنا ارك وب

 | . دیفاص ناهج لوا ( و با یب#یهدرکیم رفساپ یب ورپ یب
 قاوداوهبناحور ټولی مدرب رکشرمسنادندو با مدرلبا رة نزمىقاباو رمسنانق

 هدرک # غامدو جزا عزاف یرکذو رکذ 1 یونتم ول رولوا ؛ كعد د مدرولوب ۾ هدا

 ندغامد هک ر داوا لوا رولوا زب اج هجو یکبا ه ديب وب (عال عال خرج رخ نانک هاب یه

 هرزوا ریدقنوب مدیلیا عال بوس « رک ذورکف هلشره نانکاسس غراف ندعرو

 ردقوب واو هدنتسام غامد هر مد منعسن ضب رولوا نوا تیس هد رکف

 هکردلوا ینا هحوو یدسشواحرش هروک کا هکر دشلوا عقاو او هد دهم ضء! و

 طواحو فورصم هیات یسانعم کالوا عرصو هلوا نوا ت د->واب ه دن رکف

 یرکفو رکذ «دلوا عرصم هکر ولوا ن دنلبق نیلعف عزا تب وب و هیلوا
 مالک ة رف س: رارولوا شاق عزاسشت هدنظفل یه هدرک غال هدینات عربصمو
 بوئاواربدقت یظفل یم هدرکرب هبینات عرمصماب لوا عرصماب هکر دبا اضتقا یتوب

 یل ( غال خرچ نانکاساب یم هدرک ) غامد رزا غ راف یرکفورکذ ) هلثد هلب وب
 لاش ملاعو ردندلاش ماع ابو ر هکر واوا كعد مدبیابا هفیطاو غال هبا هکالم

 رولوا لصاو اکا ور كعان هکر دلایخ ملاع لوش داسحالاو حاورالا ملاع نیب
 | هکروساوا هاک بوایق هدهاسشم نس هیلایخ روص كنا بسام هند ادءتساو

 | هلاعم هلب اب راو باعصا كناو رواوا لخاد هتوکلم ملاع بویلبا قرت ند هبترموب
 هباکح ن دنااح ره باس كناوید عال خرج 3 انکحا تار یمهد رک رولیق امو

 ربا را شا ییغب دلوا لصاو یناج كلا هنربس كن یکم هبت رح ی راهرو

 یاو نارو درو * .یم دی دسیم یلام تب مچ 46 یو #۶

 زس پسد مدب روک اعرب نکیا شاروا یرهاظ مثجو مب یزوک ( ی ۳

 روئسمو دودسم یرهاظ مشجو یسور كعان مک مد رد ناخ رودرورسفکرب و

 لوا رهاظ تسد ی ورلبا هدهاشم ینیارغو بیات كنا بوروک ی اثم ملاع نکا
 قرف ییآ خرم ٭ یوم ررشو د نارتو لینسو نا رودرو هدلاع
 ردوب لوا ردهدداص هرو تیاو ( لس ییارش ییولانیع *# لسع یا رد
 ماهلاولد ضکر اتزرع باسنج دوخاب و ا یاو ( الحر , ضک را 3
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 | ره فردن دا كم. i ا رحوو كزار یر لوار داکد یا صء ها 43
 تك

 زارو كيح وو ماهلاو رداوا نالوابذاج A اوم ماقەو هنفیه> ب رھ یراکواو

 رکذوب ورد هیهلا تافصو تاذ رهظم لوا هک راد-اوا یورو توالسح رسو ۱

 | سب رواوب رفو قاورندنناذ كناو رواک هروهظ ندنا تافصو تالاح ناسناوا
 ترطم هکنوچ هک یوم ۶ رل رروب بودا ودا عوجر هنس همصق كب رطع هنب

 ناز برط» موج ( فرفر كبنیسهر ېک یزو * فیضو ا و
 یوم « یدلوا نود ره هفیضررپ ندنکلزبم بک یدلوا فرضو رم

 باح سپ ( یہا اد یدرک امهفطا ٭ یسپ یداد ماھ ءورع تفک
 رع قافوج اکب اادخ ی دید بوارق تاجاح ضرع هنوکو ن بواوا دسجوتم ههح

 هدیزرو تصمم هک یون 9۴ ۵ دلبا رلنطا ه خر ادخ یا كدر و تاهمو

 ناههم زورهآ بس تس 46 یونثم 7 كدتوط وریک ندنب یاطع نوکرب

 ندا اچ رکنامهم كنم نوکوب ردقوب مک ( اوت دا زو رهب ا

 دیش .تشادربار لا 6 یوم *% ؟کواعو دبع كاس س هک ارب ز مراح یرتزا

 یتا هللاو یدردلاق ورقوب یکاچ ( یوآ هآ برب نا-:سروک یوس * یو هللا
 یجدوب هد-ااح ییبدلوا یاد ۷ ددد یرباقع كل هرو هشادم یدساوا

 كن وزوت هاما دم هدسااح یعنی داوا یاد هللاو یدردااق کج هساد هکر هو

 ۱ دک ئوف « رواوا هنس اسم تفرد اش یدنکی < را هآ هاچ یاس روک

 | هب یدک یدنک (اهبلق دریذپ یوخب هب و * 4 مشا ربا قحزا مهاوخ تھک

 هلناس>او تالوک ن دنفطا لاک اد لوا ا ازب ز ز مسا اهب مش ربا نده ید د

 ۱ كن * داسهارس نادرکو رایسب د دزك ادا 4 یو 3 رلبا لوبق یر لق

 شا قر هیلغاو ی دسااح كاج قوج هد سرو ۲ (داس ف یروکر ب و درک نیا

 | باوخ 3 یوم e یدشود هرزوا هریعهریو یدابا قدصب یکچ یدوف
0 

 | یا ) تسک و د رک اھ رار یکنجو كاج #٭* تسر نا زا نا ع رع س درب

 یتاج ع رعو ی کلیکتجو كنج ی داتروق ندسب> یناج عر یدباق باوخ
 ۱ 2مرو نزا دازا یک 3 یوه % ی دارعص ن دتسح نو ی دلایا كرت

 | نا دنجنر ناهجو ندنت هلرببس باوخ ( ناج یارصو ء داس ناهجرد * ناهج
 یییاج ع تا كا یدل هداج ی ارگ و هدیفاصو ه داس ناهحرب یداوا دازآ

 ی r 4 ار ا هج یار 2 dl 4+ نالوا تا و تو
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Eید نامز قو هکنوج> > ییه!یداکراکزور کن و ( داشزهک هشب رگ  OT 

 یجگدبآ درصرمن> ی نا یداواریک هشپ ندنرففو کا افواع ین + كنا او

 ۱ age ا و tf یداوایه وا ىدا هاش "جان و ردو

 ۱ كب رط+ لوا ېک یه را كب ر وڪ ( م دراب نوع»ه مش جرب ب ناوزیا # ست ۱

 ۱ یک, مدااب هرز وا ا كب رطم لوای دساکوب و یدساوا مخ یسهقرا

 ۱ فی طا زاوآ هتشک € یوم ۶ یدنروا یتزوک و یدفرمع ی ثا یدلوا |

 فربطا یحدیا ٠ دابز ناج ك ( شال: ید زر سک درو تز # سارد ناج

 4 یو« ۴ یدزکد هاشم یزاوا كنا هد كند و | یدلوا تشز یزاوآ ۱

 | یکشر كندرهز لوا (هدش یر رخ زاوآ وے * !E هرهز ز.كشز ئاو ن آ ۱

 ۱ نیادک دو> ۹ یو ¥ شاوا یک یژاوآ | تاکشا دجوقرپ هرب غلو اوت شاک |

 = ) ا سرەد ن اک فس :نیمادک) * دم * دش ا نا | هکشوخ ۱

 ۱ هاو ) لااز هلع م لکو ) ید اوا س وخان لوا هک ردشوخ

 رد ررعمقاوا ل ازوو# مالا ةا یعاشو دره كناسندو ى ع هل كناهج

 ةبفاع یلع قاس ره نالوا یوید هتساا ی دتلوا شرفم لوا | کر دنفم تست ۱

 ۲ وب زودصرد ناب زد زاوآرمغ e یوم ¥ رد:۰۶ قلوا لذا سو تإ مالا

 بودیا انثتسا یتاز, زد زاوآ ند هل جوب (روص خفن ناش ۰د سکعزا دوبک # |

 رواوا ند: د٤٤ ك:ەد كرنا هک یسیرید ندنازپزع زاوآ نالوا هدرودنم رنوذ ۱
 ل وا یسهعقن نالوا هداف دا سجا شک 2 ناسی> یالیفارمسا زوص یعب روص ز 23 ۱

 یداوا ی یک كن دفن س هت كرل اردهاطء یاب اواو م السا ا مهیلع ابنا هکر زب نص |

 ۱ کرواوا نک هرزوا ھه جوو یساوا ی ہک کد كرلن و روص ختنرواوا ك٤د ۱

 | هرزوا ریدفوب س: رواوا هایت ر م ا-عااو یهاا یو یمالآو سةن كرانوب
 ۱ سد رلبااسحا یرا->ور ن الوا ۾ در رپ و یرالد هد ره یمن سافنا كرلنو

 | فر رش ید نیابا ایحا نی رش ردةفحم یب دلوا فی رشح وزو باق ندد ج
 بِ رفا فا هم هذ قد وا یسکع ك: هد كل رانوب ر وص خشن هل رعئوب ردفدص« قساوا ۱

 یتسین * تسوزا تسماسهنو ردناک ینوردنا ٭ یونٹ ۶ ردنفوا هلسمعو |

 | ردم ندرانارلنورد مسیج هکیو رد كلرازب رعوب ( تسوزا تسه ناماهتسهنیک |

 دوجو ناز زد یتعب ردراو ندنا نع رلقلراو مزب وب هکر دتسنرب یکتا كرانوب و |
 ندااع نطاب بواوا ینا ندننهج یزاسح یوهوم دوجو كءاظع یایلوا نالوا |
 مز زرادوجو هو تسه هلنا ی زات دوجو هدرهاطظ ماقوت هکزب ردرل. دا هل نوح ۱

 الاو ردت شن هلن هلاع وب کردن دهد !اع یندداوا دوجوم كرانا رم ز دوجوو

 مادهلا PY FPN ¥ a # ردتسھ ةةة ایف

 اه وار ھ ردسیدأب رهآ جناب یرکف ل ] دو-جو ن ناب دم لوا ( وازادو یوور

 < وا ۱
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 زدتلفغ هئوکو تاعوبیس هنسلو قثوزو تن زو هنساوا روم ەم كناتهج |
 تلغغ اما رولوا منام یییزتورمعت ارز ردررضو تفآ هاههجو قلرایش وه |
 تب رها الوأ) مالسلا ةيلع لات اذ هو روليقاضتقا ىنتراعو تفیز تفاجو ۱
 ددرک تسپدبا باغ * ناوجو تسناهج ناز یرایش وه 46 یونثم ٭ اینداا |

 قارایشوه لوا مکنوج ردندب ودم ناهج لوا قارایشوه ارز ( نا-ه>نا ۱

 ریعحو زولوا تب ناهجوب هیف هلبق یشالتمو لمص» ینآو هلک بلاغ هرزوا تافغ |
 بآ قزابشزه * ع صرحو باتفآ یرایشوه ۳4 یوم % * رول جاو

 لاعوبوبآ قارایشوه ردخح صرحو باتفآ قلرایشوه لالا ف )و 1اعنا |

 هلو قایق ت.عو ليم هل ثول ناولا كلوب وقلواصبرح هلاعوب عب ردو

 ردیعلیق كاب و ىج دبا هلازا ندبلق یخاسوا هلوکوب قارابشوه ردییک سادو حو

 (دحودقح ناهج ردزغلنات * دسریم را "دادن نا-هجن نآز 46 یوتم 7 ۱
 قارایشهو تربصب هلقع ی ھا تادهیعو روشدب حشر قحزا ندیهلا ناهج لوا |

 ها ولوا هراعتسا هن هاهم لیلق ءاطع هداروب رد هئساعم قیزصعشرتراااطعا |
 قارا يشوه ندیهلا ناهجرکآ داف هبلع نعل هیمرکا دس>حو صرح هدناه> ۱

 یراناو یدرولبق هبلغ همدآیب تلفغو صرح هدناهجو یدبیلک هرزوا لادتعا
 یدرایا لوغسشم هناسد راک بودا لطعم هیلکلاب ندب و رخاروماو ندقخراک

 (بیغ هن لام نی رددنامزمهیت * بیغز ددرکرتسشدب حر ترک ٭ یواش #
 «دلاعوبهسرولک هدانز یارایشوهو هابتنایتعب هسرولوا رت شیب مدرن ندبیغ لاع رکا

 هدنیح لوا یسعیجب زهو بويع نالوا قلعتء هلاعوب هکاب بيع هلو روا زههن

 یوسدح درادن نا 46 یونم $ ر واوارا-هشا یعدر ولوا یشالتمو وع

 هیلع رارسساو هیهلا فرا هلوکوب ( ورزاببرطء د مم ص یوس *ورزانآ
 باطخ تیک هنبناج یس صف ك رطء د مورک یروب هناح زاغآ یتوط ناب و لد

 ىدنفا نیدلا ماسح ر د هرافي رم دوج و یدنک هرژوآ یسهدعاق دب رج

 رد وشم ررح هکر دزاج ید هوا هنن رتربضح

 + نآ صاخ ناب و کنج ریپ "هصق "هی #
 تالابخ شزاواز هتسر * برطرپ دش ناهج یوزک یب رطع ٭ یوم

 تالایخ بم ندنزاوا كلا یدلوا برطرپ ندنا ناهج هکیدیا برطهر ( بٍ

 | شباونزآ شیاوتزآ € یوم « یدشعا روهط تال تالاح هفرط هدنیمعس# نواقو شعب

 كب رطم لوا ( یدش ناریح لد سوه شیادصزو * ید-ش نارپ ناج غرم

1 

۱ 

۱ 

۱ 

 ۱ لکوک ندنسادص ك د رط» لواو یدا ړواوا نارب یر ناج نادتساوت
eni,سنا  

Eزا شناجزب * دشت ورگزور دما نوح ¥ یوشه ی دروآوا ن  | 



 تروح مالسلا هيلع ل وسر (تمدآ دارا ر تبیصهرک # تج نیکسن رهبزا

 ندنتهج جر كنيلاعت قح درو نس هکناراب وب یدتا هاهنع هللایضر هشدام

 | ندتبیص» مغلوا هکر دب رتوا ندع نیکسن ردناراب نالک هروهظ ندنفرطبر مسا

 | لصاح ندنسصم هرزوا یءبط كلغوا مدآ نع رد هرزوا یداهنو داژن كمدآ |

 | یدید ردند هتیفطا را-طما نالوا هلزان یرتوا ندسنس هلازا كااو مغ نالوا ۱

 رکا( یک و یداتفرد ییارخ سب * یدآ یدناع شفآ نار رک 4 یونثم { |

 زو قارتحاو تدصم تعواو قارف شا نعد یدیلاق هرزوا شتآ لوا یدآ

 بودیک ندنشاب یلفعو یدرشود هکلکو هغابارخ قوج یدیلوا رسم یغوامدآ

 ¥ یوم م 9 ی ید رولاق لدطهم بو سیم هلوا لاوفشم هراکربو ید رشاش |

 ناهجوب (نام درم د رمزا یدش یدش نور اهصرح * نامزردنا یدش ناریو ناهجنا ۱
 ید رواک ناصعنو للخ هلام ماظتناو ید رولوا نازو هدنامز لوا لاحرد |

 هرمدذط راص رح نالوا نوجا داسجا یاقنو نوجد وجو رمعت كرامد رم

 ۸ وح تمکحو یدرولوا وا مطقنم مدآ لاسو یدرراو هنارخ اعسپ یکردنتتک ۱

 یراسیشوه * تسنلفغ ناجیا مامنا نتسا ٭ یوشم 9 یدرولک فلاخم
 ر دمقام ریمق کیا تافغ نیل دنع هکلکاس رارسابلاطیا (تسنفآ ارناهج ارتاهج نا

 جرو رڌيهاا تمت تلفت وب هد رهالا سفن هکر د هلوبقمو هل دتعم تلفغ لوش یمسقرب

 یتاسفا هکر دلوا هلدتعم تافغوب و رولوا هلصاح ند هبلادز, تمکحو ند هیناجر |

 مالآ هکلب دانا ل-فاغ ند هد ماکحاو ند هب ورخا روماو نده نرضح |

 تشهدو تربح بجومو ندنتفرخو تفرف كرا هسوک نالوا یتومو ندتیصهو |
 بو-هلبا تیاعر هدوسجو مزاوا هللا ه-طساوو ات رلبا لفاغ ند-تشحو نالوا
 تاغغ وب رکا ر ولوا لصاو هةل ر ایش وه لاکو هفح برق هل ر دن |

 دوجنو ی دیلوا لطعم بودا هبلغ تشهدو تر. > هناسفا یدییلوا هل دته

 ۱ تلف وب هلا نیک سد رد ه-هوعذم تااح و هک دیلو نس ه- ره |

 یساق كرل هدزتیصم ات را ر روب لاسرا ندبیغ ملاع هش را ہ دن ی هلدشم |

 تجارو حور یتاج كرانوب دنس هبت رم تربحو تشهد هلفوخو رولوا لستم |
 هوکو هقبفطا یف هکر دهمومذمو ءژواصم تافغ لوش یخد یعصقرب ورولو

 یضغورهف كنيلاءت نح همومذم تافغوبارب ز ردیاب ر رهقو یهلا تمقتتافغ |
 روماو ندّةح ترضح یرانوب بولوا وتم هنب ولف كمال بولک ندندناج
 رلیا صیرح هنو زتو ربمعت كناهجوب بوبا لفاغندهینید ماکحاو نده ورخا |
 ۱ نالوا ینوتس كلاعو رليف ك-ههنمو لوغشم ههاجودرعو هبرشو لکاوهلام عجو |

 ۳ هکودتادغ یونس a ناجیا | لردوب ّث 45 هلت وب هک رد زواج تلفغ
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 | ندرهسو نددرسو مرک ات توط شوخ یا رابا تنوشخ رکاو رپ وس مرترکا تعب | | زوم درم او راپوسس مرک خش رکا ییزو یھ دمو مرک رب شوخ درکد رم درگ مرآ 6 یوم ددرهظو نیم هک واس ینو | لا هک ار ز هغ اظفح بورخ ندنزوس كالنا یندب یوی هغ روا ی هسیا | | .هرهدرسو مرکو تشردو مر ندنزوس كم اظع یا-لوا (تشپ تار تفد |
 نا ندنهچو نم هلوا صالخ ندنسهبنرع تدور و ترارج نمی نس هبار#۴ ۱

 ۰ رک یونیم ل نس لوب |

 سد سو م

 نایح سفن كنا ینابنسوب راناج هکارز(تسا | ا ہدنکآ لدرح رهاوج نیز * نما هدزاهناج ناتسدورک ناز ۷ یون |

 | * دو مغ نازاره ل-ةاعلدرب + یون ۶ هیلبارذح ندنساوا میاضكناو | | 4و طظو> یک ناج لسه رخ لد ف هیساا یشراعمو درس دق رهاو> ول هکردلوا

 ۱ نالوا رک ذو ردب رید ندا

 | :ردنغ]لکوکر ا رولوا لاو مغنارازه هرزوا یلق تام (دوب الخ لد عابر |
 هلواصقان تااحو قوذ یءزجر قع لالخرب

 تاب راهب لوا نازاب وب (دو تافآر ئا 1
 یاثما رانو و نایس>او لاجو لضوو تجر دارم ندناب راهد یدبا ی دّوطا
 یدبا یمن دبلیبق تاغآرب نالوا بوسام «ریاپ دوحاب رد دیهاا قاصوا نالوا
 ناراب لوا مالک ص الح رد هیاالحو هب ره تاسدرص دا ندنامآرب یزربباب 1

 یفاصوا دوخا و رد دندناج هلاچو هیبهطا ناعسا لزاوت مکندروک هدنلکش
 نا تفک < یونثم ¥ یدلیاراسفتساوید رد یندنتهج هد. لالحو هب رهف

 سس سست



Xi} 

 ۳ ندشدحرس رم بولوا بهاذ هاشم نوا راس او رد رشا

 5ا نکل ا EE ۳ 7 ندمالک ناج رللاع نالق

 تساوهو سفن ادخدزن :نارخنآ 4 یوم $ شک روک یتدعم نالوا ناهنب |

 نارخ لوا نالوا غفاو هدف مش ثیدح (تساش و تسراهب نیع ناجولفع #
 كناجولفعو ناجولفع رداوهو سن هدف كنادخ لهاو كنادخ فتو

 # * ناهنرد یوزج تله ارت ارت يح 1 یواثم % رداع و راهدنیع > لها

 نوجا كنس اقیفحآ هدناهن یبحاص اوهو سفن یا (ناهج زدناوج یلقعلا لماک
 لندنکو یسزاول كن.دوجو هکر دلوا یورج لسعع ردراو یوزح ل-هعرب

 هدناهج هلوارداف هکلبا كرادنو ربدت ییسهیناعس حاوحو ییشاعم كنءباوتو
 هنماکحا كناو هلب سد ر هکردهسوک لوا لقعلا لماک هتسا هسوک لقعلا لماکرپ

 هلوب تاج نداوهو یفنو هلیقرذک ندتبحمو ليم هیئاف ییاسدو هلو الاعو فراع |

 | * دوش یلکوا لک زاوت وزج < یوئم # هلوا لصاو هنس هبترم ناجولفعو
 ۱ یلک ند قع نالوا لکكنا لورج لع كنس (ب دوش غ نوچ ی سةن لک لە

 | سةن لکل-2ع ردررقم كاباذخا نمکح كننراقم یو ردهراو م تب هک هلوا

 ۱ بویموق هغلوا لوذشم هشساوهو هنداره یسفن لوا رزلوا یبکرب-جزرب هرزوا
 ۱ "؛یصتسم هکنانحما * ددب ددرکوا لکزا لکورج 4 یوم ¥ رابادش و دف

 ۱ هکش اعم لعع ییعب رواوا ادب و رهاظندناک لء لوا یءرح كاک (دینزا لق لقع

 ۱ رولوادیدب ندلماک لعنالوا یلکیدنکی هرج ل-هع لوا رد ءزج كیلک لعع

 لبفع ی رولوا رهاظ یکلتسم كالفع ند ددل هک نیلا للان رواوب توقو
 | لوا لسءعو رواوا رهاط هدلعع یراو یمکح كيارش هوا نراعم هبارم

 ۱ نراقم هب یلکل- ةع ن یهرج لقع كلذک رولوا شوخرسو تسم ندیارش

 ۱ ندنا یءرج لسفع بواوارادید و رهاظهدنا یرثآو یمکحكلک لسفع هسلوا
 ۱ رولوا كس كعد د رواوب ۱ نفاصواو ت تصاخ كيك لعقعو رولوا لشو نام

 E تابحو تسراهب نوچ ۵ كاب سا فک دوب نا لیوأت سب 46 یون #
 | ثیدح یاثعم هدلب وأ هسیداوا كم ولعم تاک نالوا رکذو نسب ( اتو كر

 ۱ قازوا راهب یتسمب ردیبک یتایح كکاتوكر و ردسییکر اهب كاپسافنا هکرولواو
 | هنادبا قاروا یخد یاپسافنا كس هاظع یابلوا یک یغیدلوا ینابح لراصثاو
 ۱ رد روکا هتس اینه توارطو تفاطاو یج رب و تایح ناسا حاورا راجتساو

 ۱ .هکناز ناشوبم نته تشردو م مرنابلوا یاهتنک 6 یودثم ۴# رولوا كعد
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 راهدلوا لصاو هنس هب لاکو زهساواغو وشن بواوارهظم هنداشراو اطع |

 سفن لوا یرب ند هلتجوب نکل ردندنر هک اپ تنیطو هیلصا دادعتسا لواكنا |
 كشبح دوجو كا ید لوا هلو تفاطاو تایحو هے ساید لوق یسفن

 راک داب + یوم رداک د ندنناصةتو بیغ كد رهو دش رمه ردندنساضتقم

 یدسسا لب الثم ( د نک شناجرب تشاد یناج هدکنا ٭ دبزور و درک شیوخ
 ہک فسعک لوا ی دلبا اطعو لذ هسیا هنرهیصاخ یی ی دلبا نشا یدنکو ۱

 تایح کالذک ی دتا لوف هرزوا ناج ینرلا و تصاخ داب لوا یدنوط ناجرب ۱

 تایحو زولبف لوبق هرزوا لدو ناج ید شرم سةن داپ رلبلاط نالوا یسهبلق 1

 روااق م ورع ن دراو تیصاخ كنسفن كنا نالوا یس هنباق
 لمعي هناف عيب رلا در اومتعا هکشدح نا یعمرد #

 فب را درب ا و بنتجاو مک ر اجاب لسمعباک مکن ادباب
 ٭ ک راج شاب لسملاک کن ادہاب لدم لاف

 عماج هنتما ملکلا عماو 2 تشب ثب د > یاو رب لشو هيلع هللا یلص مرک | لوسر ترض>
 رهاظو هلیق تاالد هیانعتزنکو هظل تلف هکر داوا ملکلاع+ اجوردشاردنوک ماکلا ۱

 ےکتت هوا ت 1 خآرب ییسطاب بولوا ه داسغتسا اسنعم رخآرپ ندنظفا

 یا كيلبا دع تونگرس نعم نالوا دافتسم ندنرهاط رواوا مواعم ندشیدحوب ۱

 هرگنادیا هحراشلاهت و یدرب كراهب لوا اریز یتدوركننامز راهب متما |

 كننامزنارخارب ز ندنغوص كننامزاتشو نارخ كيلبا بانتحاوراشلا ییآ ید |

 یسئطاب ق سب رانا ینآ ید ۰ نکنادا هسراشاا 4 ۵ رک زاصا یدرب ۱

 زدنالذخو سةن باصصا دارم ندنارخو ناجو لف باا دا مندراسهب
 یدرسودرب كنايصعو سةن ل هاو فان افا یدرسودر كناجو لءعع لها

 رب ثا ۱46 رک 9 عقب فا قا و ۶
 كراهب یدتبا مالسلا هيلع ربمغيپ (راهنبز ناراب دیناشویم نت *راهب یامریسز |
 نا امش ناجاب هکناز 4 یوتم 9۳ كاغروا یزکنتراهنبز نارابیا ندنسامرس |

 هک رلباینآم نکناج كلرسراهب یاممسک اریز (دنکیمناتخردآب ناراهبک *دنکم
 * نارخ یدرس ز اد زر رکب كیل 46 یوتثم 9۴ رلبا ,راتخ ردژراسهب لوا |

 ب ودا باساتجا ندد ور و د رس كنارخ كيل ( نازر عاب درک وک دنک ناک

 هغاب یغوص كنارخ لوا هکر بایت آ ه نکنادبا لس یغوص كنازخاریز ك
 نارب مه ٭ دنا هدرب ره ا ظب ارنا ناب وار 4 یوم #3 یدابا هرلدعاو

 درا یبزاشتاا رهاظ نی رش اوگرا واز یہا ہد توش
 تعالو لا تروص لوا مه راشعا لج هرهاطو راس ا مهخ ییسانع» 2



 بارخ ۳ سس هاب نارا نالواث نوع هننامززوک ردي هدا ز یف

Oقارابزد هیلاجو هیغطا یا او هبهلا ت تاضوف دارس ند راهب ناراب رد  

 رورپ زا ناراهب نآ ¥ یو ¥ رد هیلالجو هب رهق تایلح دارم 5 "رباب

 ناراب نالوا بوس هراهب لوا ( دنک شدرزو شوخان ینارخ نو #٭ دنک شد

 | بوسنم هلارخوب و راسب بور و تاسیحو رابا « درورپ هلا زان یلاع ناتسوب و غاب
 4 یوم ¥ رلبا درزو شوسخا یا ھج ن ن اسوو عاب لوا ناراب نالوا

 ناناوا رک ذوب ( باب هتشررمسو ناد تواتر * باتفآو داب و امرس نینويمه
 ه دنراب ن-ب لوب ی هتشررسو لب هرزوا توان یبا فآو ی دابو ییامرمس یک
 یس هل وکر دراو توافت هل وایخدهدیتفآو هدداب و هدامرمس هساا راوتوافت هجن

 رد * نا تسعا ولا بیغرد نینویدخ + یوم % ر داکد هرزو | تیصاخر

 عاوناو جد هد يغ لا یک ع اونا نالوا .دادوب ( نینعو ( نینعو جت رردو RNR ناز

 عاوناو توافت یناراب ید ك يغ لاع ی٣ل ه دنع و جرو هددوسو ناب زرد هرزوا

 رومغب ضب مکت هدنارمسخو هدجرو هدکلیا دوسو هدکمرب و نابزردهرزوا

 چر ید یسضءب و رر و دوسو عفن هکر دراو رومغت ضب و رلیا نانزدک ردراو

 + یونثم 9 هلباسایفهروک هک وب یتروماو ینازاون كبيغ ,لاعسب ررب وتراسخو
 لالا ( راز «ربنسیوژادب ور ناجو لدرد * راسهب نازدشاب لادبا مد نا
 هرایلو ن الیق لدب هب هیهلا تافص بودا هلازا یپهب شب تافص ردهیجتلادب

 یجچاو هدننباک سرخ هددلج یجکیا تالکو ثیداحا نالوا قلعتم هلادیاراربد |
 یە زواواندراه؛لوایسفوب کالا دا ردشلوا هروکذم هدا اومصءب دل داج

 رولوا ندب ونعم راهب نانلوا رک ذ لوا یش تایح مدوب كنيلاءهیادخ نو

 ندنسفر !سافتا كرلنا عب رب زازءهربس ندمد لوا « دشناحو لد كالباقو باا

 یوم ردا روهظراتلصخ یک ناقناوقوذو نافرعو ناعاهدن و
 كناراب نالوابوسنمهراهب( نگین برد ناشسافنازادیا* تخردابیراهب ناراب لعف
 هبانعمراهب لوا مد هتخرد نالوا تخم كبل ندنسافنا كرانارواک هتخرد یرتاولعف

 هن راثخ ر د یتاسنا دوجو نالوا ت ك یس هی رتو یری أ كبیغ ناراپنالوا بوسام

 تخردرک ٭ یونثع ۶# رولوا لص اوو لصاحو رولک ندنرلکرابم سفن كرانا
 یروف هدناکهرب رکا یطرف ( نادمارفاناج دابزانآ بیع * ناکم رددشاب كشخ

 کتب كنا هکلب هلیب ندداب نالوا ارفاناح قلیع تک درح تحخردلوا هساو اجاعا

 نیفسپ ردندتحاسبقو ندنییع یدنک یسلاق هرهبیب نداسو وشنو یسلوا
 هسسلوا عقاو هرزوا یدوجو تخ ردل هسوگ هصنرب هدناکمر یسفن سفكنيلوو |
 ناراب و بودن الو ق ن ش شن کا جو a ییداشراو اطع ناراب رو |



 یاتفآوناعآ یالذکو یآو یربا كييغاع 9 :Ka یاتفآو او ناما E تسر ۱

 بتا رھ قبل الها دنع ردرکد هکلب رداک د یکی اتفآو نام آو ییآوربا كلاموب

 ردیبک نیمز هلتبس هنقوفامو ناعسآ هلبتسن هنتحام هبت عرب ره ندهب ونع و هیهلا
 [ هلتسسفاکا بتارم نالوا هدنتحام ردییک امس رارد هقیقر میام هکاج ثبت رح ال

 | برم كلذك ردییکر اطما تایلجتو تاض وف ندا روهظ ندناو ردیک نیمز
 یک ناراب تاضوبف ندا روهظ ندناو یک ناعآ هل تبسش هلک لسةع تیدحاو

 لقد تالذکوردیپک یربباپ ناراب هب رهف تایلجتو یراهب ناراب هفیطا تایلجتو
 ناعسآ هل نیس هب هیکلف مارجاو هلتېسن هسوفن لوفعو هلنین هبهرشع لوقف لک
 ناراب نالوا بیس هب هيمو هیرت ردسک ناراب ندا زور و روهظ ندرلنو و یک
 یو % ردیک یاتش نارا نالوا ثعاب هب هناماو مادعاو یکی تیر

 نالوا هدفاق هروس (د دج قاخ نم سبل نایقاب * دیدب ناصاخرب هک الا نادیات
 قدح قلا ءادنا نه ارقا یا (لوالا قلا انیفا) ردنراشا هب هس ٤ رک نا

 توملا دهب یرانوب هک دلاق جاع یز هكا قلخ ادا یمن ةداعالانع رج |

 ىلع انتر دق نورکنبال یا ( دیدج قلخنم سباق مهلب) زوماا جا ندا |
 لوارافک ینءب تفولک ددجب نداح قاخیف سابتلاو ةهبشىف مهلب لوالا قالا |

 دارم نددیدج قلخ و را رد هد ههش هد دج یقلخ هکلب رارثیا راکنا هن رالوا قل>

 | ا ر دا ی

 ند هلی ضارعا هد دحاو نیعلاعوب هکر درا شاوا بهاذ هیانعهون هد ۵ بیلیعس

 كلا بودیک همدع هدناره اع O نينامز قبال ضارعالاو ردئرابع

 لاقاک ردرالفاف ندانعموب ملاعلهاو رظن لها رنکاو ردهدکلک هدوجو هن یلشم |

 | لاثءا بفاعت را_لوا بوع ارز (دیدج قاخ نم سبا ین مهلب) یلاعتو هنا |
 ۱ لاونهر هیلاوتم دتمزاو لاحرب مع دوجو هکر اردبا نط قاخ ندلاوخا بس انتو

 | ندستمایق داسفو نوک و داجاو مادعا هدو هدازرن كاب قراع سب هوا هرزوا |

 یلکم هللا شرب یترع بانج بوذنا هدهاشم نآره ی ددج قاخ سبردقونرب |
 ملام رروب بودا را هادم وب ید راک دنوادخ ELE مکشن زروک ۱

 نددبدجقاخ

 "رب زا نارابتسه# یدرورپ ی زاناراب تسه هیون ر درا ديب و راک

 نارابعونرب ندب یرتوادلکهدرمزبردراونارابیرتواندکلهدرور_ ردراو ناراب(یکد رم
 يد ناراب عونرب و رولبق هیناو هپ رت قلخو ر واوا شحتایح هل ام دوجو هکر دراو
 | عفن هعیونثم رولیف هدرمسفاو داو هدر رب یرلناوررب و باد رم هماخکر دراو
 | كناراب نالوا قاعتمهراراهب ( توج ىرداپ نارابار غاب # بھ اوب نا ناراهبناراب
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 هن رب رقت كتناکح هن هرکصذ دکدلبا ناپ یتراهدیفع لداسچا رمذح نارکنءو

 یوس * تشکزاب ربیب ن اتسروکز نوچ 4 یوئثم ۶# رارروب بودبا عورم#
 یدندوربکندرباقم مالسلا هیلع ریمغی مکنوج ( تشک زارمهو دث هشدص |
 4# یون N زارمه اکاو یدتک هننئاج كناهنع هللا یضر هقدص هشبام ۱

 هما * دانه یم یورپ RTE ۸ ساب #* داتو شا ورر_ وج ورر وج هقدص ےشج

 لوا مکنوچ یزوک كنهشاع 35 کر *وا یومووا یورو |
 یدوف هنپ رزوا ثالوسر ینا ی دلکورلبا یدلوا عفاو رز یزو ثالوسر

 هرزوا یسوزاب و یسهئسو یا و هرزوا یی ورو یل؛صو یخ كناو یسهماع
 دسآ ناراپ تفک * باش وجم هچربمغپ تفک 4 یوم 2 یدوق لا
 كسزتسا هن هلتعرس یدید اکا یراترنضح مالسلا هیلع ریمغی (باحههزا زو نما
 یدغاب ر و-هغب و یدلک ناراب ن دسناوب ن و کوب یدشا 4 سااع ترضح

 (بعک یا ناراز من. یر * بلطرد م موج یتا اسهماج + یونثم ¥

 * زازازا یدنکفرسر, هچتفک 46 یوم # رذناحهلوب مزهروک شاب
 ندرازا یدتااکا یرلترمضح مالا هیلع ربمغم (راجخوت یاد رنا مد رک تک |

 را را یک رش یادر كنسلوا هکیدید كدقار هتهرزوا ساب نما ساب و |

 رهب تەك هک 4 یوم ۶# ردرازا ییدنروا هنشاب راتروع هلبااخرسک راجخ مدیا |
 نزا نارابنآ تسن * بیڈ ناراب ادخار تکاب مثچ * بیجكاب یادوس< نآ

 هلابیا ىدتااكا مالسلا هیلع یننترضح (اتس رگیدو رکید یربا تسه هاسیربا |
 هک زوک نالوا كاب كاس لاعت یادخ یدرتسوک یرتوا ندنا هثداع نالوا بیج

 یربغو زارخآرب هکلب ردلکد ندنربا كنام-وب كدروک هکناراب لوا یناراب كيبغ اع |
abaزدنداعس لواو ندزب |لوا نارا كکدزوک لوا  

 1 ( تب ) هيلع هقاذجر بانس مكح تربة 9 3:

 هررد ۴نا ھج ناع-یامرفراک ها تیالورد تسا ها 4
 تساهابردو دنلب یاههوک * تساهالاب و تس حور, 2 قن یا رم

 شا نسب ردیسامرفراک كنناعمآ ناهج ناعسا لوا ردراورانام-آ هدشالو ناجا
 ندب ون تابا حرش دارم ندراناآ و زردی دبا کح هنن رزوا كناو ىج زو ۱

 بتا رهو یفس هه ین ردراو راب كسکوب و قلا هدنلوپ حور رواوا كمولعم |
 یاههوک ردراو راب ردو راشاطولوا ردسییک رارالایو تسپ ه دحور هار یولع |

 ندزاب ردو رولوا تنیکسو راقوو نیکمو هفب رش عارعو دبلع ممه دار نددنلب
 یآو یربا ار بیغ 46 یوئثم « رولوا نر اسمم راوناو مواع رارسا داره

 چ( تسرکید

 مکا

 . یر هءاج ندناراب بع یا رد یم وار هکمروکات مسا یرادماب كنس هدباط

 ا

۲۳۳ Tor TE 
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 كرانوبا یدرونک هزوهظینااو ییافرعناتسوب ویتاعا غاب هدنن واقكنسالوا
 رداق بولوب همش ندسیلذ ناتسو و هلآ هخئار ند ونعم غاب لوا ور غامد

 لک لوا هلوا یتبوفوق هدنغاب نورد هکلکر ره هلیق ناعا هنتمکح و هنتر دق كلطم

 ءارحا عج عماج دارم ندلک رولوا یجلیوس ندنرارسا كاك هللاح ناسا یونعم

 غاب ك-ماظع یایلوا سب ردنیهولا ٌهبترع نیفقحا دنع هلراتعا ینیدلوا ملاع
 كعد رولوا یعلبوسینرارمسا كنيهولا هبنرع یونعم لکنالوالصاح هدننورد

 روهفم و لیلذ یراثاو كروم هرب قنروب ل ررکنءییوب كنادخ ناتسودوب
 ندنسهحئار كرلنا هدلاح ینبدلوا یصترب هدرپ راب هدنفارطا كلاع نوعا كاا
 كنادخ یایلوا نعم هصالخ رد راتفر عمو یرللع نالوالصاح ندنرلیلق دام

 نارکتموهب رهد ءامکحیفراعءو مولعاور نالک هروهظو نالوا لصاحندش ولق
 هلوکش تابح «دلاع فارطا نوا ییلذتو رفح كن الذخ نالوا هیهاا ف رصن

 ایناو نالوا تسردیداقنعاو ردیک هدلاح ینیدلوا یجدیا هلازاو قرخ ینتاهبشو
 4 یونثم ¥ ردنآتنواعم هراس نالیق ناعا هماظع یایلواو مالسلا مهلع

 كلکلواررکنهاما ( لهد كنابزازغم كلزانوچاب # لک یو زا لءج وجه نارکتم
 كئایدوخاب رارولو |( ًتمورارولیق ترفن ند هریط فر لو اهک ر دیک ل عج ندنس هحگ ار

 بوی ظح ندنزاوا لبط هسیک نالوا قیقر یسییب نمی رد یک رغم كزا ندلهد
 هقدانزو هدحالم نالوا یهلا نارکنم یا یکیدلنا ترف ند هدیدش تاوصا

 تاک قبال هن رلثبخ معسو را رولوا تختو راردیا ترف ن دنرازاوا كنالعو ایلوا
 ده ماهواو هثبخ دباسقع یک یکجوب تساجت بودا لیم هنع اسا كن هثبخ

 دندزدیبممشچ#*یرغو دنزاسم لوغشمار شیوخ یوم # رردیک هنتس
 ماکحاو ن ای نخ ر ارسا هللا دنلب زاوآ اسلعو ایل وا نجف ( قر و ناعل ن زا
 لاصع یترایدنکر اشبخ لوا را هسزتسوک یتقیقح هجو هرلنا بویلبا ناسیع یعرش
 ندقرب و ناسءلوب ینرزوک زرزود قرغتسءو لوغشم هتصمرب ند هب ویئد

 ريعوب ینززوک ندنراهالک و ندنرالع یج رب و ناعلو قرب ثكرانا نب راراروغوا
 فرص هنفرط یظح كثب رات بویمروک لاح «وجو نالوا ن دشناج رائاو
 ین 8 دل هک دشاب نآ مثج# ینمشج اگادندزد یمثح د یوشتم % زرد ا

 رارلروغوا یرتوا ن دکهروک یبا >٥ هوجو نالوا « دننناج العو اسیلوا ینرازوک
 مچ ةعیف این ارز ردفوب مشچ ہ دنس هبن رهرانا یتمب هدرب لوا هکوب لاحو
 بورتروق ینیدنکنداروب و كاله لح هللا هطساو لواو ءروک نامر هکر دلوا
 یمایفرارساو یحزرب لاوحا هلتسا-:م رولوا كءد ۰ روکربا هتم السو نما لع
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 تقوا ربع نازاب ٭ یوئلم ۶# رولوا كعد ژرلیاخژرب مع رارسا رمن |
 نطاب كکاخ هليا ر بس نابزو هلبالا نوژوا (زآردتوگی لاخر زا * زارد

 ۱ نوزوازارد خاشر رهو ردبنک ناسا ربسقرورب ره یتعب رراب وسزار ندنربعضو
 ۱ 49 نالوا یکژارد تسدو هاكر ناش اراشا نالوا هدنيهزول سپ ردسک لا

 ۱ ها ۲ هديا مهف لاح ناسساو راراب وس رارساوزار ند طا كفرا هلبالب وط

 * باب هدر ورفمس ناسطب وچه 46 یوم 2۶ ررلبا لفن قبافحو ین اعم
 | بآ یترشاب ل 21آف هدننامز اتشرعغآوب (بارغ نوسج هدوب و ناسواط هتشک
 یک ب ارغ هدشنامز اتشو راشلوا راسواط هدننامز راهب یک رازاق شئلبا هجا
 | ادخ ارا ارغ نآ * درک سوبحمرکا ناشن اتسهزرد ٭ یوم # ردراشلوا
 یرابارغ لوا هسیدلبا نوفدمو سوبح یرانا رکا هدنتفو ناتسهز ( درک سواط
 هککر اما لوا یراترمضح یلاعتقح هدنتفواتش ینەب یدلبا سواط یلاعت یادخ
 ۱ رهعرفو هسدلیا نوو سوم هجو ن م یرلث | بود آهلازا یی زو تایح ۱

 ۳ ع لوا یراسجانا شلاقراب و بیپ بویک نسابل مامو شلوا شوپءایس یک
 رب | ایحا بویلبا یلصتو نر نم هلرابو رب رار 2: یکراسواط ادخ نالوا یطعمو
 دادو راسهد زا درک ناشهدنز ۵ رداد هج کا ناشناتسمژرد 1 یوش $

 یرد ندراهب یرلنا یدرب و اتنفو توم هراثا هجرکا هدناتسمز یلاعت قح (كرب

 | راث "یلا رظناف موزا :روسیف یلاعت هللالاقاک) یدرب و هفوکشو ر, هراناو یدلبا
 | یش لک لسع وهو ینولا یے كلذ نا اهنوم دعب ضرالا ی فیک هللاذجر
 برر, عدشارج نا* عدق دوخ نیا تسهدساتفک نارکنم ٭ یو # ریدق

 كرابهاوب یی زرد ردعدق دوخوب هب رهد نالوا داسجا رشح رکنم ( ع رک

 ندنرود كکلف ها اتشو راسهد و زد رات آ كلاس راهب یس انفو تاسیح |

 ندنامنزا عدق یسلوا انفو یسلوب تاسیح كراجشاو كل اعوب سب رد-اصاح |

 كل استش تروت لب رو زراسفب هری هع رڪ بر یون رد هلبو ور |
 ردیقان ا دوخ لاعو هکر ابا معز رارکثم هل زرادادانسا هلسه> و ه اکا قکد روت

 یبهذمتن هب رهد ءامکح نالوا بهاذ هلاع م دو ردعادو معاق هدعدق اع هلج وب ۱

 نالوا هدیمزو رردا داعتعا روصاا دنا داهلاکشاب عدق 6 الف رلن هک رد وب ۱

 در۳99 یک رک و رردا معز عاوئالاو سائجالا مناد یایشا
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 ۳ E ره *نانسوب و اب دین ور قح « ناتسود

 نح زرد 8 نی هنعز رنو رابدلیا ملکتو هوه هر هدوهب

 1 سک ی یدرو هروهظ یتاعاو یافر ٣ ناتو یر درس هه نا

 9 1 كسايلوا ¥



 یداشو مغر د یبمه 5 4 یوم # لار نوک 7 دلو ناو دھو
 سو شد نسوب نامه هکنس ( سپ و شیپ ار مدع موک مدءیا * سب و

 ای م دبع ,دتفیفح یا قحا نسهدلاع یدا-شو مغ نسنیبا مهون

 هکر دیفاضا مدع هل راشعا ی هل هدوجو ہدمالا سذ ناسذا نق یس و ۳

 یون نملوا روصت سو شپ هدیهلا ل سپ ردیس هتناثنیع كاسا لوا
 هل يم بش دارم ندبش (بر نارابنازاناراب ن زا هن *بشباتورم تسااراد زور

 نالواتولادءو نالوا هدمدعر دراو یهباشم دیش لمدعو نوع هکر دمدع تاو

 تاضویفو تادراو دارم ن دناراب ندنهج ینیدعلوا صینتشو ین م روما

 ا ردە ےک نالوا هدند,ق سرو شش و تاه سوبع نا طخوزد هبناب ر

 تقیف> كل د ہک رم بش تا كواسردیتوک نا رابهسوک نالواتاهج سوبحیا تب

 : هکر دن ارانالواق هل ناهار ناراب لوارداکد ندشئاراب ادو EEL کس

 نیمزو ردکمر و افصو قوذ هرهديمرب وردکلبا ایحا یرللد هد رم ی-دصاخ كنا

 زدم زوش یتراهوبم تبحو قشعو قوشو قوذو ییهدیج تافص تان هدب ولف |
 هتشدلبق هفشاکم هلر صرب دد یتا دوهشباحاو هنخپ دلوایارابوا كمیغ لاع سپ

 زررویب ماعت « رابلاط بودیا داربا ین اکحوب كناهنع هفا یضر هشبام ترضح |
 زوما هک لسو هيلع هنلا لص ینطصم ترضحزا هقیدص شيا لوس #

 4 هدشنرت تا هماج هک تساوج دیدوب ناتسروک ی وس امو دب راب ناراب ۱

 (تفرب نارابزا ید رم هزانجاب *تفرب ناتسروکب یزورنطصم 4۶ یوم #
 ندناراب یدنک هناتسروک نوکر, سو هیلع یلاعت هللالص مرکا لوسر ترضح
 رذ۶ درک هدنک اوا روک ردار اخ 4 یونس $ یدتک هلیسهزانح د رب

 هيلاد كلا دلا كاخ یدلبا ولوط هرس كلا کاخ (درک هدنزوا "هناد نآ ك اخ

 اعدو هلکلیا دیحوتو نیقلت اکا ین یدلبا یرید مالساا هیلع لوسر لوا یندوجو
 كعد یدلبا ایحا یتا هلا ه.یط تایح هدنريق نالوا تنج هضور هلغلیق تعافشو

 رشح رارساو زر ماع لاوحا راک دنوادتخ ترضح هل تسانهو سر رواوا
 رزرروب بودا ل-.شم نوجا مهفت هیلشم "ءراعنسا لیبسر هنمز راجا یرمافو
 ( نادکاخ زادنا هدرکرب اهتسد * نایکاخ نوسمه دننانخرد نا 6 یوم #
 ردراشمردل و ورقوب یترللا ندنادک اخ رارر دک رایک اخ راتخرد نالوا .دنزوبرب وب

 ترابع شوخ نارادشوک 9 دنکیم تراشا دص نافلخ یوس هک یوم

 لاوحاو زر رارساو رارابا تراشازوب هدناج قیالسخ هللاح ناسا (دنتکیم

 یتبمب رایا ترابع ردراو یشوک كلا هک هک لواو رابوس یرمشنو رشح
 ردراو یغالوف قبال هکلیا عاتساو مهف نل اتم كلاح ناسل هک كن هو لوش

 + ل # ۶ ۲ < یورفنا #



 نوط ن .یسو یرلکاب ea فرم ا یھ وط ن سر كرلز 1 ( رو

 یکیارو چ ش٥ ردا یراکدد هلواط هکر درب ررع٭ ہا ف مە یکد اب ز ر نددر ناح

 تعار یراز هسروک ك ت یوپ رب نے ہک نالوا هدنلبا-2 ررانآ ردراویراز
Aجد دا د کو داب زاکا دو ززا در راه ند: هاخورروا ینآ  

 ردم»ا یدوفرب نامه هکیاب ردقوب یلعو یسهدافو عفر ئالو لواالصا هکر رد

 داش دف زایدر رلذاج نوط ن . شد 0 هیلع ایناو ماظع یاءلوا كال ذک

 لع نا 4 یون 3 ردعات یروفو هدف یو عشا یہ یک لوپ نالوا دازو
 و ی ی س

aیراک اب ل لواا ارز (د-ش كاب لکو دش ردنا كمن نا * دث اخ لکو دبشر  

 0 ۳ یدابواوا الو یدلو )لا, کلا و یدنک هک اک ناج نوط ن . عسو

 ۳9: یخ نم رونو یدلوا اپ لکو ید که را كم رد ناد ادا هک و

 (تسهعقاوا وا تا نیدج ناز# ٿم اد یوزر كع نآ 4 یوم ۶ یداوب او

 لاق اک ردح ا ندناد کر لیددبا حام ن رلیدنک هل اکلواورلیدنک هک لواراکاب وب

 ىن ترە > هک ت> الم لوا( ینه ل جاف سوب و ف سوب یخ ا نم ما نا )مالساا هلو

 لوسر لوا ردند هیاایر تح المو هیهاا لمم رد- لوا حا هلکنا مالا هبلع

 ج اانا م الب اا لع لاغاک رد هعفا ندژیدح نالوا هلت الم لوا اللا هماع

 (وج وا ناثراو نادناوناب# وا ثاریمزا تسفاب كن نا 4 یونثم 1 برملا
 ندناره كرمطح لواردي ةا نالا هد تحاصؤو تغالب كءو ت>الم 3 و

 4 یوعم 3 هلا a هاکتسراب کنالوا ثراو ه هبدج 2م نح الم ی لواو

 كسرلنا ( وکش دنا شیپ ناج تاه شیپ * وک شیپ دوخاوت هتس-شوت شیپ
 كنبفح ىنعإ موس كاراو كس ن کوا دوخ ك_:سردشم روئوا هدنک وا

 ندیارکف س و شب هدهیئاساا تەھ ید نق ناجیجدار و لوا هدنروص>

 یه السا ھي هلو ی ترهجح ناراو نس ن سد ردفوب یوزرح لععو یاویح ناج

 هد د هب مو راذاوردوب ههیفح ییاسدا شد هک ها بلط هد هب رمو نادر بسا

 نک راد س) س شد اردوخ و رڪ 1 یوم ردراښ هروب وا

 كسرتوط ناک س و شد ندنناج یھ هگدوک 3 ک نسرک ۱( ن e یمورحو یک

 ندناج و شعلغب رس ك سردیا ساب ةراو تاهچ هکیدنک تدسد د هرات ع قەل

 ناج تاداه:هج یب # تایم فصوس) شیالاو رز 4 یوم # نسهورگ

 نشور راک + یی ردیفصو كن" سہ و شد و ق وفو ٽڪ او ز ( تسشور

 هش كابرون زا اشک ر ۹ ىو, نلوا رو صام هل تاهج هدناهک رد اذ كااجنالوا

 كسر-اكءهروا ق یر »تو رلذ ون یدعا ) رظن هتوک نوچویرادد دان * 33

 نسهعاسا فو نط نا لادا شک کل" رصد رە ندنکاپ رو لوح ۳ ن



6۷ 
 ناتو ی و E TTR راه هلن ات < ترا np هد عطا ها رز 7

 هدکاناقالطا هقح بانج یک هوک وب ها ءایاوا هکیدناوا پ رګ هل او هن وجا

 بیع # برع هک زج دن هل هک شب بیع یو ل ردر رود ھو ر در وذعم

 ییسعل هیهروک یربغ ند يع هسک لوا هک ر كا 9 گ

 بوضو فاطم هغ لاعو رولوا بیع ناص هسمروک یربغ ندید هو لوآ

 هدناوق كاش م نالوا قلعتم هیغ لاع ندد رروک بیع ن كاب ناور نالوا

 ندد فرص زآ دیسک نروک بیع هدنلءذو لوف رلذوب هروک بیع هدا)عفو

 تد-ا 4 ی * لو -هج قوا تبسا د-ش بود ۷ یوم ل ززاوا یرغ ۱

 دنوادخ یدلوا بی .« تدسذ هقول نالوا لهاح هداب ز بیع ( لو دنرادخاب

 هو> و ا اھو هل اسا هیات یادح ی دا لوق ت ا ۱ لک د ند هلو.

 بیع و هسان ردشمایا قاخ *یش لطاب و ثبع هللا وا هکر دول بی هدنف وا

 رص ہن نالو ۱ داع لوا س ۱ ۵ هک ردراو ی > کج هڪ جد و نالوا

 ET 3ا 2 تق مه هک 4 یوم ¥ هیودا هدنهاشم کو ۱

 ت و و ترس ۵علاخ م ھر a GDL هک نا تورا بک لرج

 لطاب ءس اطقم كس هع رک تبا ( الطاب امه امو ضرالاو ءاعا ا:ةلخ امو )
 هل وا ردیف واع كنا قلا لسها دنع ید رفک سی رد-شمایا ناخ ی ثبعو

 ےکنوح ردم ج هو تمک> نيع تاالصو یک اف هنر ص تمکح لوا قکلوا

 0 یبع کیزو ٭ یون ۴# ردت رهو تفآرثک نس هبلبا تبع زب

 هددسع و هلن اس هو تایحزوب رکاو (تا ردد دا بود لار ها تا

 مرا ارترد چ یو رواوا « دشلافم بوج دنا بیع لوا هلوا بیعر
 نیس او ه ه دوزار ( د:_ش وخ ناحو و ودره نآ هکنار * دنشک ناکا

 ردراشوخیبک راجو مج یسکیا لوا ره هکار ز رارک نا هک یاب 'هلب وچ ینا
mFد ادا ن اج نيع ناک اب مسج * فاز کزادتفکن نا ناکزر سا چ یون  
 نیء قاص یعس> ك راکاب رلیدعد ° ۰ دو هب و ندفاز ;E یو راواوا سد ی

 اتنحادشاو انحامشا انحاورا رالد بحاص نالوا ك اب و اذ ھاو یداو | عقاو ن نا

 رلیدرو سوخ هدنو<موب ی یعاب رو یدزپ زمااهرمس سدو د نج و رلد د انحاورا
 حداءاکو «حدفالورجا4 کف عملا اتو اهدا *رح ات ریحاحرا اقر#

 لرلنا(نا شن یی دما یل ط«ناج هلج * نا ع ناش تنو ناشنفک هک ىوش ې جخالو

 یداک ناج قاطع مس تن هلج لاوح اع ج هد ین الرلناو ىست لرلداو یزوع

 عج كل رلن وب یداوا با هرنا یاد ناج م کن رج رد مودعاک تولد ور یکی ات <

 یداو نس ادم فرا جور و[ اد هنکش قلا ناج ی فاولاع

 تانعهاو ادرآزا دا ز نوح * فرص 3 ناسداد ند ناح 4 نون ده ر



 )ی
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 ن لک 0 زهااهرمس هللا سد و( ان الو ترن سپ راش: د یاعدوب .دمد لوا

 ندهار بە رله دیک لد هلرا رخآ هل اص او رل .دبارف- هجکر هک ردوب نالوا مو

 انحرا هدف 19 لورو هطوع ہر نوا تع ارمساو هدوداوا ل-صاح قانغرو

 هدو دلو انا مش هدزتکو لات ها توخزاوآ لالب ترو > سد رار د لابا

 لوا هک هلوا شاک تااحو قوذر هزارفرمم باضصاو زار نزحت لوا ند زاوآ لوا
 تف کرام توف هرزوا ریدَوب هسلوا توف ع زاغ بواو شب ویب ندفرذ 1
 نایب لالا وهو رواوا لاح ندقارف-او یفوذ لاک هکلبنلوا لصاح ندد ۱

 بودا نیست لاحنالوا عقاو هدو ردا بش لوا سب مهفاف هباعصاو لورا

 یدهردااق یرفوب ندکر اب باوخ لوا یاب كرابم ترضح لوا هک رزرو

 3 نالوا ېک سورع لوا هدد رع بشلوا یداک هانقو ىع مدعص زاغا
 1 یس هب رص سول تسد یا.ناج كرل دادس ب>اص لوا هدروص> كل وشعم

 1 دو ا یدلوا Ht قیعح قوش« "دها شو یدرب ولا تاصو یا یداو

 هداروب یدلوا صالح ندلاو دردو نده »و ضا ا یاب ناح ؛لرلتا یقیععم

 گکطا_ءلا نیلوا عقاو هدعرش نا هکر ولوا دراو لا وسر ندناج نعاط ض)

 هله > ول قالطا سورع هنر ص> باج س) و وا حد ۴ الطا هو بانج

 ناج و نشد ٭ یون # رارروب نوا عفد یمهووب سپ روأوا بسانم
۱1۹1 

 0 ردو شه یک قسع (ریکم یبع ما هدیاوح و ور رک »8 رت سو دنا دو دره

 یی له نا

 ف

 تزرع یت تزع باس :> رررداهاو روس د قافلا ھ ناجو بف قوش ی جود

 روت هل دنار وب تیاغب و تا ما لاک یخد ناجور دب مع هل تم ظعو اب ربک ب اج,

 هر لا 5 هراس سالا ق !رط ي٥ نوهغیداو ا یک ق وشعم لوا کا دوو

SE 

3 
 مزاوا تااعره ر ردح و ۳ .A اشا و ه ہرا: ۔ سا باب ار أ 5 هت وط نع هه سس هنن را سور ع

REسودا را "یلوام را 4 یوم % ردحو وم رغو بودم هدا لوا  

 2 تی نیهوکبدب ی و «كیا * یبد كل یدادب ٹاھ موا مه رک * یمدرک

 یدیاوا لوام ندعزوس هو ول م: مراب رز ) تەسان بغ یاصفو یل اح 7

 تاه هةوا تر اکب مهراب لوا رکا مدرواوا سوما> ن ندنکللولم كران

 اضنقا هتوکو ب :دنوردرروډ وب د هلا لقن یظافلاو اعسا لاا كلوب و هل وس یزوس

 ك هالا كابو-یزوس هنوکو ب هکر داک د یرمغ ن دنساضق كغ ل (عاضاقن لکشو وداع

 هفوا# نالوالءاح ههح یاضقرس مالک هوک وب ه>رکا رد ,ساضتفا كاسا صف و رما

 كناضرو رھا كنا هکر داکد ب۶ هل سد هاو. دنوادخ هد هوا بیع لف

 || نالوا باس:* هیاروب هدنته “زاغ رغ هش ر کرک بب رق نع میکتنردهنب رزوا

 < هرجا ۶



 هو ِ

 ازت لب ی € یونثم 3 رواوا كعد یدلوا تحارو یدلبا عوجر
 لات هللا یلص مر ۲۱ لوسر ترمض> ( تادرد مدیهد تو فا تام تادلس

 هلالب ترمض> نوجا تحارتسا یدرا هساروب ندتلنسر خیابت هکر اب ره سو هیاع

 | لیاهآ قح بانجو هلبادنلب یکادص نالوا لساسءو رب وناذا لالبیا هکیدررروب
 مدلبا هضافا هکباق كنس ینآن هکندصرفو ها لوا هل وس بودنا دو
 هک رددب محو دی رسو دیحوت ل٤ لوا هکمدلب وساکس ندنعبء> تایح لواو

 # تشک شوهدم نازا مداک ید ییدناژ ر یوه ۷ در ورخ نا ناذا ظا

 تاکندایوسندهد لوا یکادصوادت لالباب e SIE سوهب ناعسا اسا لها شوه

 ندو اجر سنو ند هبهاا 2 و _ دیش نالوا مواع عنه لوا هک هلا ك سکو ب ها

 كنا ناعهآ لها لوقعو یدلوا شوهدمو تر یراترمطح مالسدلا

 شا وخ یب یطصم € یونس ل یدلاق ناربح فواوا شوهد ندناو ر
 دگر ات ۰ باوخ ی سو رە .بشرد رد شزامدش *توص بوح س

 * س و رع وا شب س رەت تشرد ) ی ات شا دمآ مد مد حص زادنات * تشادنرب

 رد هه ید * سوت ۳ ناشدا كاب ناج تسر 6 وب تسد ناشبا كاب ناج تفاد

 رمق مالک ر دقت ردراو راصتخاو قذح هدندام كم الک یلوا هلا مالکوب

 | الاثتا لالب ترضح هدقدروب ا حرا هلالب ترض> ىرلار مط > مالساا هيلع

 دو یف مالسلا هیلع قط صم یدلشاب هدی و لباهت هازاوآ بوخ لوسزاا محال

 هکیدلبا تحارتا هب مع لوا یدلو تحارو یدئلکد ندزاوآ بوخ لوا یداوا

 | لوا رفاسم هکر ریداکا سب رەت یداوا توف هدسد رعت *هلا یزامن كرمت لوا
 هديا لوزن نوجا تحازتساو مون ه-ءضومرب هدایارخآو هدنک لد هل ارخآ ندا

 ةحارتسالاو مونلل لسیالارخآ رفاساا لوزت سد رعثلا ةا هال رم الانا لاقاک

 یرلت طح مالسلا هیاعلوسر هکر وثاوا تاور هل و ند هاڪ ضب و ندەداتةوبا

 هاو بودا تح اڑی سا رد-هلوا دابا س رعت هدارغ ضب ندناورغ هلنا

 | نرارحو شاک هال یربک “ومف بانفآو شلوا توف یزام حابص هک شراو
 ناذآ هلالب تضج هاست تل اسر ترتضح ,دقداوا راد سب شابق رفا رب
 زامن حابص نالوا توف لوا بو بقوا ناذا لالب ترڪ بورو- ویدوفوا

 ۱ "و رخارپ ی > ردشلوا 0 هر ھهج و سا ر ۹1 “هلو رلیدابا اضف هلءعاج

 ۱ اعدرمخ ولد كن تظفحاع هل ك ظفح ه هداش وبا هس ee گو کات تو رە

 ۱ بد رق هرحم هل هد هرک نجوا ر قو نواب ا هسا بوراو ۲:۰

 ۱ شد هلا لورابانا یدهدانقوبا وراشهروب اذهن ۳ بوردلاق ۸ :a كرا
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 | ینیداوا كفثم ندناسنا قلةطان ناوی> میکتن اهنع كفنال اهت اذل ةا مزال

 اه رور تفصو رواوا یه رورط تفص كور قاشوخو تذلو سر ېک

 یب ڪ ینددلوا له تجوز نده-«! را مرار اوا كف :di هند: بی كش

 یاکدو-شماجما لعع * قیحرد اب ادغ نو> دو>ز شا % یوم ۹

 یی رار د هصلاخ بارم قبر هل و ادغ ندیدنک ی حر هکنو> شام ( هوا

 قوذ ندناو هل وب ادغ ندندوجو یدنک قبګ یو یئدحو بارش مکنوج شام
 ندکلنامهذ ینفوذو ینرمس كنا نمی رواوا کقرفر یا م دلع لوايوررج ل ةع لا

 هک دی اسب هچرک * دوب رکنمار قشءیورج لفع 46 یون ۶# زولاف زجام
 لھج 3 ودع ًأرملا ار ژرواوا رکنم ۵-هدیع یوزر> لمد ) دول سس ب>ا ص .

 هنناسش ےظء كقشدو ن داجا ییدلیا ل اردا یتفقاوا ذا رارمسسا كشع هه اوف

 یبجا سص ی ورج لع یرف رولیف راکناو توادعاکا ندهد یی داوا یفواو

 هه هم تو ید سس يه دعیفح هن . هدهسرو» روک قلوارس ت>حاص هج رکا

 * تست تسدان اها تسانادو هاو ز ر 4 یون « ردرفم ق-اوارکنم هم هیقشامو

 بافو تین نکیلو ردانادو ر ز یورج لقد مەن (تسیئهره ادشنال هتشرفان
 رواوا لصاح ی دوم تابا 4۵ سو روا يە ق ردوا اتیا یاوا رداکد

 رو هک ثال» یننفره ندسرافس کالم ییسعب ردبنم رهآ هلواال هبنشرف هکمادام

 دوجو ذو یساوا دو ن كلاطش ردن اطرش لوا هيلا دو>ووع هدیهاا

 ۰ ه واعم نرمضح هد دلجی هکی N ۵ سا ےس ےب یھ تذطڈ س ندبه > ینیداف

 نوح * دونام راب لوفو لوق وا ۷ یوم ۷ ردشعا وا لیص# هدب اک

 هکنوچ رواوا نمرابمزب هلال عفو لوف یژزج لمع لوا (د ون الینآ لاح مک

 دن وا نوچ دوبال هک یون. _۷# رواوا وځوال ساعم لفع نس هاک هنمکح لاح
 دوجو ساهم لفع هکنوج ( تسسپ اهرک دشذال اعوط هکنوح # تس ٽسھزا

 شاعم لسةع رواوا ردق یب و رواواال یداق وح یبدنکو یدلوا یناف ندب زاح
 رد سباکا قاوا كاله ارارططاو اهرک یدلوا ینافوال ارا تخ او اعوط هکنوچ |

 ان>رادومرفییطصم * لاکوا یادنو تسااک ناج ٭ یوم ۷۴ ردیفاک یسب

 كنیناعسج یاوقو یناویح حور یناصعنو ردل کنیم هدنناذ دح ناچ ( لالبا
 ندندیف یناعس> یاوهو ند:مکح یناو,> حور كناجوب سپ ردهلب رابتعا یمهباغ
 نبع ید یساداو ظافلاو یسادصو ادن كلا هلوب نس هیلصا لاکو هلواصال >

 یز لالب یا نسب یدروب لالباب انحرا مالسلا هبلع ینط صم نوچگنا ردلاک |
 یرهولحا لاقاک) رربد هکمرد:اکد هحارا ردکعد نوک قلنفروب ردتاکد |ا

 6ای سور هرئصا دعانشروب نعد ءایع الا دعب هيلا هفت تعجراذا لجرلا چا

 1۳3 عوجر 3
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 EEE 5 د-ءلوا ت وهو E د لح 1 ی حورا ۳2۸ 3 ی ترو لدو 1

 ترارحو ت وطرو تعوب ی ردرو كخ رداکدناح لوا ناخ گیدلبا رکا

 ریالوا لصاح ن را " تقاطاو نا ءروهظ ن دلادتعاو عاعجا كتدورپ و

 یهکا * نانز دا نغاک تسناج نآهن نا ٭ یوم # لکد یاودیح حود

 ىن هلوا نياج | یهاکو نیا و ی2 اک دوخاب هل رشو لکاو هل ,اهدابز

 ردو! یفصو لاح 13 ~d "اور> ور هک هلو ف یعص نب بولوا قال او
 ےس ا سک لا لس

 یشوخ دوبل یشوخی* یشوخ نیعو شوخو تانک شوخ ٭ یون {
 ندو لکاو ندرو كنخ حوز نالوا یتابر یعاو یھلا وہ (یشن رم یا
 دک شوخ هکلب لکد شوخانءاکو وخ اک یک یتاوی> حور نالوا ل-صاح

 ةدنفنو ردیاحورو یتا >٤۳ یاوق "هدنهد تذلو یناسنا ندو یاویح حور
 ینلغوخ هک رده نەو ندعم كدتمءاو تذل هلجو نع تهشوخو ردشوخ

 نیایا دانا هلیسو هندوصةمو دا میا زاوب هلاهطعاو یتمعت تذلوراا ندب ريغ
 ه لصوتام ہد ےل ڈر ردنداشر زرد فساد نریدٌثاوا هتحاح وشر هه

 رولوا كعد یجدبا ذاا ليسو هتجاح هد اروب یشترم زرد ةجاجلا لا

 | دوخت یهاک خاک * دوی رشزآ نشت 4 یر
 ندنسانایحا كلرکش لوا هکیمرواوا نسهلوا ذیذلو نیرمش ندرکشنس م گنوح الثم

 هک ردهجوایخد یتءهوب و ردماهفتسا دات عرصه دوب هداوا عرمص+ هلوا باغ
 نوالح ندنا دارم ندملوا ن مشو یهاا حور دارع ندرکشو هیاوآ ماهفنسا

 نسهلوا نرش ندرگشنس مکنو> هک هلرا كعد هل وب یت-عه ر دقتو هلواقلوب

 از هکر واوا.اک حور تاد لوا نعدلو توالحو تذا ند هیهاا حور ید

 یتسعءو و رولاق ترالحو تذلیب هددیح لوا ندنا كلة ك سو رواوا باغ

 رکش نوج 46 یوه ل رولوا بسانم هتساع یصصکیا كتب نالوا هدندهوام

 تادا هلواو عابشا نوچ (ادج ددرک ر ؟شزا کر ۳ س) * نور از یدک

 .ییسم! رواوا باوجو لاو لوا عمصم هجو دعت و ردواج هدعاوا ندای غتحا

 تادا عابشاالبو رواوا ثعد نسرواوا رکش ندافو رثا نسرواوا رکش ها
 ندنرثأت تكشناوو اک كح کنوح یھ دقت ودر جد هساوا ند هیط مش

 " حور اضع ینەد ندهلوا رکش ندر ثا: كافو تاک دارا هفح باثج كئس دوخاب و

 هل -هجوت ندرکش سقن تالرکش س نع هلو توالحو تذل هلاک بولوا یا

 لک ایهلا بح اص لافاک رلواك 4 ندتفیعح تغیق> هءزال ار ز رواوا ادج
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 سس 7-2

 تالاح و رح ل وا راب ره هکیدنا اه هل یر 2-۵ اع ترمه > مدت

 « اه: هلل نصر هاع ترمض> ن وا لوزا هت رمشب ه-سلبق هیلغ تیکللعو

 [۳۳ا تب ۵+ و لبف متنسنا هلکتمان او لو اکپ هبشباعاب بواوا بب رق
 ۱ ردا كلام هللایطر هسدام ترمض> رد رص كنارجحارمج یدربد و ید

 زرد ارج هنا سا نالوا ضا هکیدناوا بیعت ارج اکا نوڪ! داوا ها

 ارج ن٥ مکہ د ر طش اوذخ مالساا هيلع لاق ثبدطا اذه حرمثیفرنالا نیا لاقاک )

 أ ما لوتت بردا ناف ءاضملا دی رب امج اب اھا لوقب مالا هیلع ناک هشباع عب

 ل.دزأت # لەدوت هنردنا شن آ ارج یآ گچ ی ىو: % هاتس> ءاضب یاءارج

 هک ردرو طس# و دنا راز ۱ -« رد هد ید لع) وکره Jn) و

 بوژاب هلدث یکبر نما كا هوا شکرمم بویر دوخاب و هسایف رارف هدنب نق
 . را و عیطم شک رس ب وبګو روایقتدرء قدا دبع لوا لاحرد رروق د ےزآ

 رک ذرواوا ها ۲ ندا رم یاو تذج نیدتکر قعوت هذآ یا س رولوا

 هب هسشااع ترم مال سلا AN ترضح سر ردندنلبق مزال "هدارا موزا:

 بذ جند ندکلع» كن ات هل اريد تو بذ ج ه.لاع تب رشد یب هشباعا هکید ژر روید

 ند ءا نا-ءاو ند یهوک كدوجو ره دوخاب و مدوجو وکو ندک راتو
 مفاو : ؟ ره دن ەل و هرک نا و ری ہل ضمب هلرارپ ندرهوک نافرعو ناقناو

 یول دادم وب هه ثداع تط > نر ےک مالا هلع هاا تلاحر ترضحو ردثلرا

 لوز هادو ا رشا هل. - س هط او قبح اے ھو هلاک م كز هکید رد |

 دلرلنا ردنداس د Eas ار ز ر هلوارد اه تلادع هجور هنااسرو ماک>ا عج بودبا

 ^A 6 یا ط٥ ءو ثء رمش هکراب رهو رد |اضخقا یل اع جو تب رو ن.

 ه>اورا ع رد اح ور بوخز ۳1 ارز یدررید لالباا-:حرا یدا هذا هماعع

 ندنغا داوا ءرژوا لامتعا تبادر یرلفرطا برش تدر > لوا سد ر وایو بذح

 ارح نا ۳4 یوم « مه اف ر د هرزوا تلادع هل اک ید یر مع رم

 رد مد هز كئارج کاری جوب ( نابزات نادنهن شدت مان هناجو تاب ظذ
 و لر ود م[ ثا هاج لوا رلبز او ارز رد ڈی ات یخ د ناجو رنات ظ_۶)
 اکا ا( رع برع رد,عا-۳ ٹی آہ یخ د اچ لاک ردرظفا تر هةح ارج وب

 زر رد و؟ رک ثوم راد هعزدوآ ر٤ت ه>ور هکرا زد دا عضو نما تین
 1 ا GR : لِ ا و تجار تا دزا كرل 4 یوم {

 را یارو ک ازا لا نز؛د ص كحور رو اب ناب هجور نکیاو

 ردزما اع» رثرب ندا ۱ و رم ردفوپ ید ارضا هفاوا ترروعو

 جن تسوعر# و رک دهزو تدودزا + یوم 3 راررو.د مک

 زر ۶



 ۳ میم 8
 قرف هک ر دفقو یک لوا ندرکصرح هرس نڪو ر دغاتف لافتشاو

 سب هگناز# "ددامرخهکارا نادراخ ٭ یوشم ٩۶ رولوا كعدزس « دا ۱

 هکارب ز نشمروک امرخ هدرهاظ هکیآلی راخ هدانعم ( ددا سو وروکنات
 دندو روکنانرکا نسرروک امرخ یراخ نوا نسشروک هدا زو نسروکتات

 هی یون $ درولبب راخ یرامآءط تاکید روک سقت یکامرخ هدرهاط كد لوا |
 كامل ( تسارع یراع هب شناج یاب 4 تسادخ ناتساک ناک نام و ]

۱ ۱ 
 ند کک هح ید رطبو دا هو ۳ ورګ ور یاب لواراخر ی)ردی> ور 1

 نط صم * راوخراخ دوجو نادمآرشا 4 یوم ۶# ردبمشال قءوقورگ |

 هداز ینطصءر یداک زشا لالایف دوجو ی: راخوب (راوسس رشا نر یداز
 هروهظ ندنرو كناو شعوط ندیطصهرب ینعب ردراوسس هن رزوآ كت هودون |

 1( ردشلوا بکار هس رزوا ندوجو نالوا یکر اوخراخ رشاوب حورر ا

 رردةلوب ور كنمومره هنساوخ كنغ رم ثید> ( یروتنمنونواوهللارو |
 رد شوک * تسا راب ردیلک كنتارتشا 46 یو ¥ رولوا هدازنطصم هرزوا |

 هد نس ن دنیا كنارکر دراو یکنت لک رب هرزوا كرا كنسرتشایا ( تسررازاکهصوت |

 ندا هکر دراو یک؛دلکرب هدکرزوا كنس مسج نالو ایک شا یا یتهدیدت رارلکزوب
 ۹6 یو شم ردن: رارلکزوب هع ندع رکی وب و ندی” كنا هکردحور دارع |
 تاليف كاما ( كبر هد ص راخز نيج لک هجات * برو تندالیفم یوسوتلیم |

 ةدرا رد هلت” یو د لاوماو یتا ےل یاد یو رد هندناح مودو هانک دنالبغم

 * وکب وک زا بلطن ز هةشک,یا 6 یوم # نسرربد لک هنا: ندراخ شلاق

 هت شابا یعسسو تشکو کبوک ندبلطوب یا ( وکووک ناتسساک نا یب وک دنچ ||
 * یک نوربباپراخ نیک نزا شیپ 46 یو ل ینقوینق ناتساکوب هک نسریدر |
 هرشط یراخ نالوا .دکغاآوب هکلوا ندوب ( نک نوح نالوج تسکبرات مثچ |

 هدکناجیاب هکعاد ام ندد نعرلبا نالوج دکن ردرون ی و كى رات كج نس كنا

 هارو نسس نمالوارداق هلالوج هلوارولیب و كيران تالدمشج و زوک رم ماعطراخ |
 یراخرسرد *ناهج رد دج ی وک یمدآ ىوش نس ن هل سر افر هع>

 تعیعح ( یا رجا نیک ٭ ید مھدراسص 6 دما نط صم ( ناهن ددرکیمه

 ندنو ط كراخرب هکر د رمفص هاه جول لوا هکر داک لّةعو مظعا حور هیهدآ

 هلت هلک لع لک هکر دەبا شدعو هام تذاراخ لوا هک هدناهذرونالوط
 لعفعو هد توخ هک: سام مر رک ردراوخ هر وک همظعا حور ترعوراخ |ا

gee 

 لواوهژود مدمهر هد رسشب ملاعوب هکر کاک نکا نحفص هناکعو نوکه وذةط صم

 4 ۶# ۰۱ ٭ یورتنا #
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 | رداع ید وو 7 ید لاطیب د مدّص نو ہر * یارو

 | ندنرلق داوا ملاع و لداعتیاس) ناسسنا ی دلوا لاج یتناما لوا مالک رردقت س
 أ دوجو رارمءا دف و ق>قشع یتاماو راک دنوادخ ترم فک سپ هلوا ك-ءد

 | قاطء دوجو رارسا هغاو نخ ق-شعوبرکا هکر ارد بوروی ربعآ هلا قاط»
 ہد> قسع سا  یدراهیع اب یدیاوا قیلباق نشر ھه هديا رارمسا هح هلا

 4 یوم 3 ردب رلتدناعور هنشن تالماک ناسناو كماطع یالوا نالوالباق

 | هبهلا ء هوب 7 کا رد یدنح نوح هاو تس ددو نا نوار کید شود

 ۱ ندنانلوا رک ذ و یماضعم فیطارب هرزوا عونرخآرا دعام ندوب كهیابر مدو
 قد رطیٰلءلز ردا ا ند ق ائالوم تربضح یسا-:ءر حرح» فب رش

 | ترمشو لکا نکیل توتلوااقلا هب رلود رش باق ندةح با: ماهاالاو تادراولا

 | یني دلو ا عام هنس ہک هقطذ كنا بولیف ی تاک“ تداراوو یا ر مکح بایدس یناسغت

 | ماسهلا هز یساذعر حرمشویسانعمكن هنو هلرکر غر نود هکر اړړدو رار روپ نایب
 ا لاقاک یداغا ینانەم هاروی دان و یرداک همقل حاقر نکیلو یدرب و لا هرس هطساو

 | یاسمقل هبن مو ینایر تمکح سپ (فمکطا تسرخ ةدعأا تّثم ذا)مالسلا هيلع

 ر ا2ک حاقر نوا رامشا یعلدلوا مزال كط 2 ییهیناب فن یادغ هک نسا

 | هتک همم همقل رهب 4 یوم ¥ رررود تروتک ۵-مظا ید ریا تیک

 | نهر ناسهقلر رتا ند همقل ر قم یا تدتانهفا تفو وا
 E یادف رانفرک یھلا حور نالوا نح ندومو تفص نابع ید شالوا

 ی : سج یادغ یا ودنامز تمک>و مولع ین یروب ا ترن شااف

 ۱۶ راخ راخ نر همقل یاوه یاوهزا 4۶ یوم ۷ رواوا كد لوا فرطر <
ER ۲را نورب  a1 او هصغوب ید رد روا نده تلر راخ راخر  

 | ندناب تو ای ردهدنر دقت تدا همیار زا ردنوحما ادغره-ویوو هغیغدو

 قلم هةن :یاد ندم. دو ل> ور نالوا تفصنامهل ید كروتیک هرسشطی راخ

 | شپ ابو راخوا فک رد یوم لدا جارخاییا رطضاو .راکفا نالوا

 هدفك .كشاپ كنناتمقل ناج لوا ( تسول زیب نآ صرجزا نانک * تسون ریت

 ا ا يدسج كا ید رداکد "مت یسهاپس كنا دری زدراو راخ
 یافت یاد داره ندراخ دوخاب ردکعد ردقو مین ندرکصرح هراخ لواات

 رد-ثلوا عقاو ه دنس هادم راح ها كور هک رد راکفا نالوا نوا ادغ لواو

 شربت هددنهل کا ردیلوا ییعع یکلوا اما ردکعد ردقوب میم ندصرح ات یکلو

 ردفو راخ هدنفک كنده-هفآ لوا »۰ هرزوارب دون وب رد-ثاوا عفاو " ر هللا نو

 اا صا رح هیاسقا یادغ دارم ندراخ هک ردوو ید یس هیاس ت ۽
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 مسیج را را رب هدشط تڪ كاور رچک شونخ هدنتد اس و اس كتا
 # یوم « رد هئاد ییوطةو راغاو ها دته یاصع كنا هل نحروصق و توس

 ۱ * ناوز رد د در ڪ بآ ناش اه رهز * نا “او نی مز رد د-:ها رد ر 1

 ۱ ۱ه:۰ نففغشا دوخ هلرو * ا-هالم# نا نیباع ناوخ زاب * اهتتم 2 مد زدوخ

 نالوا مهفنم ندهش رش تایاوت (یدق نو هک لد شهتزا هنرک * یدک
 ردشاوا هتسان» هک نالوا هللا همم ءاخ تاختن نالواهدشن رش ثیدج هکردوب |

 ین -:دکیاو رد-ثلیف تراثا هئسانعم كنوب هلتسانماینئو هثسانع كنا ل واو |
 دوجنو رکا هکر ارزو هرزوا ینبدلرا هلا همم ءاخ سد رد_هلوا بهاذ هزاوج
 كن رابه اكرلنایدنا هشود هزاعهآو نیز ینابرهخنو یتاحص-مد نالوا هد ۱۳۹

 تناماو ا-هتنم یمدو دوخ یدیلوب انف بو راو یدیاوا تن لاح ردیررهز

 تبآ :هنلمح نا نیبافوفواورک نشر بدلنا یاذشارابا نامآو نیمز ندنهب كنادخ

 نسل ینافشاو فوخ كرلنوب ندتناما لوا یدا هیلوا هلل وبالاو یس هع رک
 ه4 رک تباوب یدییلوا نو> هوک بلق ندنعب كناهتء یب مد و رکا یدرول وا

 بانخ ( ةنامالا انضر ء1 ) رارروب هدنرخآ بارحا روس ق>بانج ردنزاشا
 ( ل او ضرالاو تاوعسلا لع) ناما لدلبا ضرعزباةیفح هکر رروی تزرع
 راصء و را شع د زدضنا رف راض ەد دار ندتناما هرزوا لا جو ضراو تاو

 سذقانالو« ترضخ نکیلراش؛د رد هیعرش فدااک راضە و راشءد ردهللا دف ره

 تئاما لصا هکراررویب ناک رولوا م-هاج ی 4-جوب ییبدرویب كزب علا هرس هلآ |
 فیلاکت لجن تلع و لاوحاو لاسعا عج ًادبع هکردحور نالوا هیهلا هعق

 ضارعا ند همت وب لابجو اتو ضرا لصا سپ رداالحو مارحو تایجاوو
 ندتن اما قیفحت لها طب و ر دلاوحاو فیلاک؛ مچ ادم هکرایدابا قافشاو
 هیچ ول سل الرد هافصو هلاذو هلا عفا ثیح نم ردق> روهظ لاک دار

 قناما لوا سب (اهنامح نآ نیباق ) کالم اک ناسااالا ردقوبیدادهتعا كش 1

 تاواعس ندنشدلوا یرادادءتسا مدع هقح روهظ لاک نەدر بدل اانا ندکم روک

 لواو ( اه نقتشاو ) رایدلباپا ندنناکنزا كشاماوب ایشاراسو لابجو ضراو
 لع اح ناسا قنامال وا سب ( ناسنالااهلحو )را دنافوخو قافشا ندشناما |

 اقیقح (الوه> امولظناک ةنا ) یدلوا رداق نا ذا هت رهظع لاک یداوا
 یا یاش هلا لاق یداوا لهاج هللا هغلابمو یجدبا لظ هلتاغیدلوا ناسا لوا

 اطفال هاوس الایسان هرعغل الوهج هللا تادف هناذ اینغءاهادا انیهم هفت ىلعاعواظ

 یرلانعهردن تا هناتهصلوه>و موا ظ دکر دوب حد قرب و هل الا لاال هلو هادع

 هک رد روهشملوق سب , زدکعدرایداوا لهاجزواج ند دحو رپدلپ ظزواج نددح



3 4% hr 

 القد -صقو هجو ىرەت لوا راو اق بل یا كلوا هاکا ردشڏوا دراو
 1 نعااهرمس هلا سدو «Yg ترطج سا زرد هک با دصو هجو ضرم#
 هلع تاتساک رور نال وا نیلاعال هجر ناڪ ود سا ھم كف مس تبدح و
 یاهتع هکر بم ی 1 یوم ¥ رررو» بودا مهغو معا هر دل وا ۱ یاب ختو یا ےن یر ره كراذو و ژ ردبا لج ه رلتراو كم الا
 كيلا قف” هکیدید مالساا هلع ريم ۲ قس دراد ی مابا نرږا * ق”
 هبهلا تا ڪفن اعا لکو هدناو وا عج ی رررونک تفرس هدهایا وب یرلز ےب

 رلاوا هبهلا تان بلاط یا (۱ ر ناڪ نی-ذ> نادایررد # ارٽاقوا نا | دیراد شهو شوک 4 یوم ۶ روابق هلغو رواک هروهط هرزوا قیالسخ
 دید ارام رعدا رے 4« یوم ل نکل وا بلاطو دعتسم ه-لو.فو ذخا ینه زک اف یراتاع#ث فی رشو فیطا نیل نکتوط شوهو شوک هرانقووب
 ءزمس قح فسعفن نالوا هیهلا تان هدتفوره (شات هجاوخ یاغاو مه نرزاا چ یا ا6آ دسر کبد طعم ۵ تفرو دیش ناچ تاو یارکره ۰ تفرو
 یداسغب ناعاو ناج هے ہسد داد د ہوکر هو یدتکو یدروک یزرس ینو یداک
 هسا ل دم هلوا دش رسو دیفتسم ند دوجو ال.اکوب رکا ید ا تاحرو
 دجاوخ یا نس هیلاق ورک ید ندناات لویناو لوک ۱ یدشن ید هیتر خار
 ےس یران ناج 4 یوثع اب شامل اک یا نسهیلوا مورحم ندنروهظ رونو شات

 ٠ قاضعو بونم هشنا ( یشبنج یوزا تذا د رم ناج * یشک شذاوز تاب
 یاکلا ع۶: رکاو ردوب یتسعم هس رولوا تأرف فاکلاعضب یشک یدلوب ندا ا_یفنو ناب رخ لوا یکلکهردلوا شنا توهشو بضغكانبضغ ناجنال وا |

۰ 
 یناوا شک شنا نالوا ینارونو لث یک شنا هلغشع قوش هسروئلوا تارق 

 | هلتفغو لهجو یدلوب ندیناه-مدو ندیناحر سةن لوا ینایق نبع رانبذجو
 ۱ ندیهلا ةن لوا هلنف رحم و ۶ یاد ناحنالوا هد رپ هلص ءو اطخ و هد ره
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 توهشر و بو ض۶ءناج نالوا بوسنم هرانو (اقوا یاقب زا دیشوپ هدرم 6 طا یوزا تفاب یرا ناج ٭ یوثثم ¥ یدلوب تک رحو شینج هدنفر رطو ند :

 یابق ندشساقب كلا ہد م هدلفغو تااهچو یدلوا ینط: نذرضح لوا
 ندهسیه)ا ناز كلام لوا كلاس یسدنج و یلهزات لواو یر ی دا تایح
 | یشنجو تکر> كفل اس لوا ردی وسط شینچو یزا ( نا تسون ا ناشخ یاهشرنج رمه * نا تسییوط شتجو یزان 46 یون  دولوب

er: 
9 . x 

 ۳
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 ا هاب نم یظفا هللا جحر نم هدتاور ض#ب نوعلا رد رات حر كھالادا رم |

۷ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ تز ل ھا عج هک ردانعر رسوب دالا تنجح ی وط لوا رد-اکد یک |



 (نرباغمع"ز سرون نیب:هاوخ * نی رخآ غازجزا روننیب راوخ < یوم 1

 ۱ ندع" كرار اتو راق یروب كساارمسا,روک نظا رج كررخا یزون تسیاریسا

 دیتا شاتتفا ا 3 هر و ها ساقا ندعال تا هيلع ریمقد ترم و> ۱

 نالوا هدرخا هتل وازع کم دام زلة اا شا قا خا هتوک و هاهنا ی

 ۱ كۆك هنندارم او ردینک كا ذ>ا ند ك نالوا هدلوا كجا ذا ند هسع 1

 ۱ راول ارج نوخ € یوثم # ردیک ردیک تنک هد داع كم السا هيلع ريم

 | ینرون كععس غارحنرب هکنوج الث (دید عش ںا نیش اروادبد کر #a دکار ا |

 یداب د یدو>و كوا رجول تودآذخا هله نرم لوا ید یدک

 یدروخ یی لوا ةع نيب ید وک ی ها حوا هک ره یدال هل عشو

 ۱ لات یار 1-۳ ندد # دش لنرا غارح کا ا نی: 1 یوم «

 ۱ نارا رکذوب یرون كعارح لوا ییعل هساوا لقرکا كد هعا حزوب یک كلوب

 1 كار رخ آر عارجرپ ره هايف لادا لد هغارج كر ها هرژوآ نولسا

 | یلوا نسب یدلوا یمافل تالصا تلفروک رقارخ یرخآ هوا ل نرو
 ۲ رتل ندا یو یدلوا هدسنم هبت ار کاو تمروک یغارج

 | ناجا هاوخ تالق ARR ب نی رونزاهاوخ 46 یوم
 عش كرا ردفوب قرفر ممه لآ ندرو یهرکص یرون لوا نس كارتا
 ردادخ نرخ لا هد الع یکدر : و رو هدرلناج دا رم نادناج یه ندناج

 نطان رول م الک هد عالخ ردا ید هتساوا م السا هلک یت ین ترمضح

 نران راؤ: یدک نالا ةت هر رق نيس عازخ كسر 2 نالوا

 تاکشم كءهالتسلا هيلع ین ترضح دوخا و هللا سافا ندهالتسلا ةباع ىن

 | ند ادخ ترضح نالوا لصا هراونا هلج كسرتناو هللا سابتقا ندتن>ور

 ۱ هسرواوا ندندرفقزه ردقوب قرف مج هداننیام روت نالوا سبتقمو هل اشابتقا
 | قزف الب ردب روت ك-غارچ ,یکلوا هلع یرون كسب عارجوب اربز نوسلوا

 ندنرلغارح یرادوجو كنب رخأتم قحرو كارا ر داهات یضاعر اغ روک

 ند > اورا حابضم كنیم دقتم نیلبا رو رمو روع یا كتارا هللا هدهاشم
 ر وک لبا هنشاکء

 4 اهل اوض "عنفالا تاقا مهد ماا مک زنا ثیدح یزد

 | تو هیلع لاما هل ی ص نط صم ترضح هک رد هدتسانع كف رش تبدحو

 تاور هل وب توب ندن رڪ لوا اههذع هللا یضر هلن ماو هر رهواو یدرورآ
 | ۰دنرانوک نکنامز نوعا نکیر اقیقح هک راثهروب مالسلا هبلع ترم > رابذلیق

 ۲ ردراو لوح وه ی رک كنة هبا re اع ناتق ردراو تاققن



 . لوش یدو یدروتک ناعا اکب و یدروک ینب هک هيو لوش تداعسو تبیط یی |

 9 مکن "زی - ان ترس هد-لعوب .یخد زيرا هرس دفا سدغ ۱

 | وتو ۴

x ۸ 4 ten Ram, 4 ۳۹5 1$ 

 سا یادلیف نی کا PET هسا ره نل یو یواع هلاع قاخ هل حس هطعاو

 ثوق نالوا هدلضاو هفیاحو رذلماک هطساوو ماج ج ۳ )وب یال او قحا ن مدآ

 ` ڻالوآ یا رلتوب و تو رودو ی مواعو تداراو ترد9و

 نرو ىه! تآ تآ مع لم ۹ ناسا سا رزم نرمع»> .le ج هسااراو ردع ره

 ۱ هاو> سرون ل رک مدآز هاو 1 یو ¥ رد اه -راوئا رهظەو یار راسنا

 أ ةفلخو لماک مدآ كرما نم 0 (ودکزا هاو رک »م زا ءاوخ * وزا

 ۴ تباذخا e و كل ساا ا و یارو كناهلباذخا نا

 ۱ ۳ 9 3 نده ۳۹ rey A ۳ اذان و ۱

 | یودکوب ت تخم ك یودک نا داشوت وج ین * تاک “ت ساس و هب ےخاب و هک نیک

 بودا ER ندنا اعاد ردا ھم تیس موی مه تدحو م وراد دوحو

 | ر-ساو نالف هد مذب یارلبا هضافاوادا نمح هرلتاوا نکس رولا یخ تاآو

 ا تذلو هناسص توهش یک كس تخم كلی یودک لوا نالوا هدشناناو تروص

 | ینوردسب رددایآ هلذلطم دوجو ینوردو داش هلغ> هکلب ر دلکد داش ندنم هيا جج
 ۱ كّع> هغذخ لواو ندقلا ندمح قلا یراوناو رارمسا ند هیا> نالوا دارا لوح

 ۱ | هیانعموب مکتن هاهنا رم-۶یلا ارح هو درک قاا ندغ> هن قلا ید ندا

  بوروتک هما 2 ر وصم كءاللا هلع لوعر ث.دح نوعا تعا یزاشا

 یھ جو نلرم صب ی یذلاو٭ نط ص۰ یرنمی وط تفک 6 یون ۲# رزرو
iتداعو تایط کرا :دروب لسو ھل 2 هلا یلص یطص۰ ترض > :  

 ۱ یحه>و مب ۾ دداع-و تبط هک لوش یدو یدروک یب f ِک لوا

 لاذع ماحو یربط ماما کردنراشا شب رس ث.دح و هروک 2 نروک

 ی وط)مالعسلا هيلع لاق هکر اردا تیاور شد->وب هرزوا قافتا ندرمشب ن

 |( باء نحو مها یب وط * یب نماو ینآرزم یر نم یب وطو ی ناو یتا نا

 | نروک یه نروک یب هک هو لوش یخدو یدروک ینروک یب هک هی-وک
 رضاح هاو بوروک یربمفی ردنوعارانا تنجو ی وط یدروک ید وک
 هج 3 0 ین هنروک ییعباتو نیعبات هنروک یب ایا و رر د اعا هل وا

 ۱ اق ور نكد رولوا هم قا وا رص ههورک ج واو ن دف م تبد> طفل

 | تداعسو ا ا لاو هیاسهدلارمغ ىلا هسزولوا ی اع ث ور دارم

 | انالو.ترضحو رو اوا لصاح هرائرر کی راتاو ہرا ۱ معوینترا ورک

7 ean! 

 8 هک ترضح
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 تان ج مس تارا A رر زرلوا جدر یلعا نداعاف دش ویو

 برف هزءاک لوا لاو های هللا رد دعو ی. ۾ ظء ا 0 ما نالوا ۱

 و او ه٤ اهص و اعا A نو مک ءو ناسا ار  هکیدد هدافاو ۱

 یخ كو ماڪر مد هلاصر گرین ید مکعهحو اطر ناو ¢ هدیا هروهط

 هدااح A هدنداع مداس عم صااخ ES . یا یر رو راد ما

 اوف كس ۳ ۱ رم تبدح یرارمه ۰ ند ره نا--فالاو نسرروک هل وردنا نب ۱

 ك 1ح 4 هللا 6ک هل هلل اک نم نسا دغر مە بحاص یلگیس RE هس

 نوعا كز ید نکیرم> وهلو داوا هک نالوا هل هلل نس رکنوج هسا طقم

 4 ی 2ھ ¥ ردءط او ناهر و ثبات یبد>ح هلا ناک هدصوص> و هکم رواوا ۱

 "هد و لماک د.عیاو (عشور با نا 0 وک هک ره * و یهاکاو م وکی و هک ۱

 مد وبر مورد مب ؛ یاکو ندنده> ثتدوبعو ۵9 ها مرد نه نعاکع ءاک لضاف

 % یوم ¥ م تدح هو ندشور باتفآ مرد هنر هندنتشح متهولاو

 لف لجنو ره طع هره ) یلاع تالک_ثءاعا لو لح ¥ یهدیناکتءز مات کره ۱

 نالوا بو-_سنمهلاع هدلع لوا لوا رهاظو علاط مدرب E اک شھر هلعاوص و ایسا ا

 یاصء هدد تولو ۱ عقاوزم ءا ت “اک شم ہد ھا ل کا رولوا لح یتالک شم در هسیک

 مار ردلب نشت کشم نالوا بوساع هن 5 هدنفر 2 یی« هدزوار, دوو را

 ین ن ز 5. .ه> حاسیصم لع نالوا بوتام همالکو مد ۸ مداح یار ھ ندا

 + یوم ¥ رولوا كءد یداوا فشکو لح ی دالک ثم كلاع داوا علیا

 هک ی تاظر لوش ( تقادوح تط ناددرکام مد * مدزآ * ا سات داکار یتا

 نک ودی کی قلشولوا ند, عالکو سفن مز یدایف هلازاو ید عقد یتا ںاوآ

 مهلعاب + لا هکر دب راد EN هکحو تاغعو تلاهح دارم ندنلط رواوا

 تب وب هد هس وب رواوا لئاز ها یر--فنو مد كءاظع یایلواو مالا
 سس دوعشام ع و رفزا ¥ اسا دعا كم راک ره 1 یو 3 ردشاوا ماو

 تاظ لوا ها دا و ۱ رهاطو یداک تاطرا 15 ts لوععما هدنور ھه ی تلا

 مشچو ناز نءاروا تەك 4ل-جو رواوا یکی شنوک ىح ندزریا غ ورف مزب
 یه تأرم مدآ تب <a سا رب ا ار یہ بانج لد هروهاک لغو ند "لب وئ

 ادای ر تب ول بودا تراثا تی ۱ تا افصو اعم اسا رھپ ظم هط.اوالبو

 یماسعما مدآزار ١ رکود # دولا عا شد و و ادى 1 1 یوم ¥ ررروج

 و یدنک كساد لاعتم یادخ لوا E نالوا بوسام هءداو دما (دونک

 ندمدآو یدابا ملعت اه اک ءاعهالا مدآ لعو « قادصهر و یدرتسوک , یینافصو

 كناب ولیق هيا ید الواو یمد او یدلبا ح» یاسا رارمسا نادمدآ م رر ربع
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 هیاقو نالوا هلر>و باج الب یعونر رولوا هرزوا ع ونیکبا یماکت كليا ەق
 نالوا ندا یارو یخدیعونرب و ردءالک نالک هلپا هیاب ر تراشا هطساوالب
 مالک هده:ارک تبآوب مکتردمال" نال هروهط هلرهدطءاو هکنالء دوخا و

 | رغآف لامن هلا لاق ردراو تاالد ه-:داوا باح یاروندو باع ی كح

 لدرب وا باعح ءارونموا اجو الا هل ه-هاکی نارمل ناکامو ) یروڈاا روس
 یو هلف هطساو و ن > رکا یا مالک ل ۔ ص2 ( هنذاب تسود الوسر

 یارو زنه دوا و بوبا: لاسرا هءالسا! مهیاداسدنا ی هگنالع دو >اب و نو اوا

 ۱ یک یبدلبوس ندنسارو لناعح تخرد هءالساا هيلع یوم ترم > باء

 | یتا یھاا مالک ناک هجوی یلل-ع نوساوا یک یکی هابا یو ھل رس هطاو را
 دیهل عن لواویدلبا ر ندشیچ همالسلا اهیا- ع رم ترضح ہکر ابا اطعا
 كف مش صا (ا ور ز٥ هيد انعشنف )یدلک هروهط هللا ح ور ترضح هل دس

 لارج ترمض> هدمضاو ۰ ضب رد یلاە یادخ هدنفرف> فال هے د صار
 | ترمض> یراترمض> یلا عتق ح مکنوچ رد ازا ىسمأوأ داما هءال-ساا هيلع
 | كنا یدلب وس مالک توصییو فرح یب هلتةة> ناسا اکاو یدلیا خف ھی رم

 سا یدساک هروهظ ندنار یدلوا هللا حور هدندوجو ك٤ ره ترم > یر
 | كنا ه--اوا یهاا ماهلا هنلدو ناجكاو هسلکق> مالك هتف كلەسيك یغنفره
 | دلو مد یسءرب یجدیا اسی>ا راہد رم ندشورد كلا هک ر دلوا یت اشو تہصاخ

 | یون دلو جاشاا د:هاکاو رواوب دودو هلاق> هلو رواوا ل صاح یوه

 مدسزا دیدرکز اب * تس وبرز هدرک تسب ںاناسف یا 46 یوم ۶ رونید
 هدسنلا تسوب یرازمسانف 6 تب هک لورم رالد هد ر یا ووا

 | یناهح دوجو ندسناج مدع ندنزاراب مال كناو ندنزاوآ ك:ءود وا قو

 هلآ دبد موفل-زا هچ رک * دوب هشزا دو-> زاوآ نآ قاطء 4« یوم ۲ | و تاوا قاب 4 > ماودو اه هشیمهو ابا عوجر ه-دم هم

 هاش اسهلطم دوخ زاررپ مالک و زاوا نرو او وشن هراس>ور نالوا هد فاو
 روهظ ندشاهدو مودلح كوة هللا رهاظلا بس هچرکا رواوا ندیم
 ةداهش جد یییدح ( هدبع ناسا لء قلا لوق هللانا ) هيا :ههوب و روایق
 | هلبف ىلج هلینافصو امسا میجاک | ق> بانج هکر داماک دش لوش هللا دبعو رواق

 مفرا ندلماک دبعوب ,دنجما ق> ناکدنب هلوا لصا و هضبارف برفو لااو برقو

 6 ور +



 اه مر رو چو 4 ۵ BETE are ا نیس شیخ تم ۳ ف

 | هلو 1 رب تاک شرم رد تو یو 0 لوے ناج ناو قاب ۱

 | هب هلق داوو هبط تابح لوا دهب نمو رولبق لصاح توق بواوب اهورشن هل
 | * اهدغن ناز هعس م وکب رک ۸ یو %3 روااق قاب دانالاد | هکلب لوا یراطا و
 نادرا د مغ لوا نالوا هدشنو رد لماظع یابلوار 1 (۱اهجدزا دنززب سس اهذاج

 | شاب ن درا هجخد رلناج مابا لقت برو ڪڪ ظفلرادقمرب ن دناو علب و س هعشر
 | «دیسوهدنادناراس ةمو ۳ هدر هرجا دا-تجا یا-هجند یا رارروا یرقوب

 | هروهظبرونک یرقوب شابور هوب تایحندنتف اطار مةن لوا ین جاورانالاق

 نا لد دن ته تایر ود ناک نک كدزار شوک 4 یون ٭ یدررواک ۲
rrچرم  

 هاتو تلت وس هل نم ن تن ی ز همغذوب کف اخ شوک CS روس دوت

 ۱ تكاتف لوا نکیلو رداکد قارا نداء هدر تع ره ملکتم لوا هک هلآ برق

 مس یا نکا هک ر دک رک ردفوت روتسد هک ی ظا یهب وتعم

 | ہد رم * ایا دنتفو لارا هک نیه ۳3 یون ¥ نسهدنا عا لاج
 هد داسحا یاه جدو را )وا هد يه هر عن نادا راما )1و تمساح ناش زار

 تفر رانا الد د ره ردیف ما كن رانو های کناوا ءاکارالاق نوفدع ||

 کی رهنآاح ٭ یوا ل ردراواغو و-شنو اھا یبتاسیح هرات اا ه د رب 7

 ناب كاد هد رر ره ( نه ردآ ںاغزاوا زد ھ ج ی * لروکحردا هد ر

 ارا ره بواوب تای> نزاو [ كرانا ن کیا .ae ہد روصسابلو ضک ندنریق ن

 رولبف هدها تشم نب یونعع تمایقو ر رواوا نوا ا ی ولیم رشح رواو ۱ لو

 تشادخاوآزاک ندرک هدنز * تاد دوخ اهذازاوا نادب وک #4 یواش
 ادال زاوا وب کرد هس-وک نالوا هر و مدو نالو هبط تاسیح لوا |
 كن الخردپ راک كنادخزاو ناکا و کی هراناوب ارز ردادج نزا وا

  كماظع یایاواو م جم هل اتا سا ردب راع ندتجاحون یرازارو یرزاوا

 هلی وببودیاتراشاهتاداو یژارو زا شل ةا ثیح نعکرزاوآكن واف

 ده-ده دا یا كتا * :* مسا ی لکبو مادر ام ءام # یوم % زرروب دیش

 دل کا ةيلکداپ و لداوارح ورا نالوا هدیقآددیقو هدانق هبن رم هکزب ( عذساخرب
 زئاج عو یداک یانعا تناده مالک یه یکداب تابااهدقح یقداواو مو

 قالوا عاق ھے اکا تولو ها تاو قدم 1۳ يلکود بودا عاما یا

 TF دادوک دهدنا # 0 و باردا ی ج كاب 1 یو #

 اک از ترص یوا رر و یا ع الب راو داع را

 حو ردیهلا مالک نالوا توصو فرح ی هداروب داره ندکناب یدرب و ندنببج
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 سوفا تن رپ ییدآ (یهعکا ناب رپ را و EEE اار یر, دم وب

 3 یوم F ر دساداغو یمعکا ندنر ارسا كرل رپ ییدآ لوا هک ارب مشا |

 كن رپ ه> رکا ( تبسم دودره زا رر لد همه 8 ا ٰنز یرپ 0 2 هج و

 كن رب و ی دآ یە ندا یکباره ىس ەم كو نکیل رددلاعوب مه م یس همغن

 نکم ی اردا و یعاتسا كله یلق ناسمغن هلس> شوک سیرد رتبلاعو رب ندنمالک

 ردلکد نداق تاسلک نالوا قاضم هلاعو و ندلاعو هریلق ۰ تا ارز زاوا

 ی دآو یرپرک ٭ یوم ٭ ردابغخاو فطلاز دب رپ یدآ تاسلک نوچگنا
 ره ر د را لادنز یدآو یرپ ارز ٤ ددنادات نا نادنز ر دودر ه * دشنادنز |

 تیاثدرجما ینادنز تافغو له> یمدآو یر, نا رردهدشادنز قانادانوب یسلکیا

 ناهرب و دهاش»دصوصخ وب رکا روخد ینادنز هکو نداجاوب ردراشلوا نک اسو

 اوءط- *ناوم ناجرروسنجرمشع» 4 یوم # رارروبب میکتن كسزتسا
 نی .  هلکاو دفا نا اوءیط:سوقوا ینذیآ نجر شعم هداج ر“ 0 ادهن

 ور ۲ یا * سفالاو نام ا لوا هه و ۰ یعیعحكت وب اکیا لبو ر ک ییعانعم

 راضی دلککع اج ورخ وذوغ (اوذفت نا)زک هسیاردافرک امته طتسا نا سذ او نج

 یضافلا ل ( هلو وو تردق كالا (ناطاسالا) مس نەدا ذوقن (نوذعال)

 نکل اول اوذهناف ضر الاو تاوس<سلا ین ام اول اوذ سه نا مردف نا

 هدلگ و سد ) کراکفاب اه اد نوح ر: هدأ اه.صن هی اا نولعت الو نوذغثال

 مهلع الار داسو سک نا سو ڪو ردرل-ادز ناسناو نجکر دول نالوا م چم

 یللارکم رد وب ی رارومش هم واع نالوا هدنحا ورا تاوعسكماظع یاباواو مالا

 * ال وا ن وردا ی اھ معد ¥ یوم % رد 1 اع هلکم رب و تردقو تو

 هام رانا یر كحق ك ورد كماطع ی اوا ) 3 یارحا یا هک د وک الوا

 روح نالیف قلعت هیغن و نالوا فا 4 ال یا نعد یراوزرج تنال یا هکر رد الوا

 ) دینکفاوس ك٫مھوو لایخ نا * دژ ر اهرم سن یالز نیه دک یوم %

 ا : قلعتم هیت دا رح هرس ی و كروا یراقوب زکد رشا سال ۳ لالوا اکا

 یراقوب یزک-ڈاب نداو-ام عیج رواوا دارم وسام عیج هکر دیس هبت حال نالوا
 کف ءار هند اجر یحهوو لایحو ثالوا صالخ ندب فلو ۳۹ "همت هو كراتعح

AEAکشت  

 هلعا و کا اس | يمر نداواسام عیچ ینآو ناک هنس هه ى قیعح دوح ومر

 هداسو و نوکردهدیسوب همه ها 3 ی و۰ بر »۶ نکلوا ف E او مادوهشیمه

 راح شع روج یلکود هدداس و نوک لاعوب یا ۱(دازت و دم هر ناب یا ناح

 |[ ید وط جدو ید رکی رلناج نالواق رس راناجساوا درم هل-اوهووهو
SEERA TE ARNETTEار کا او  asî | 

 ٭ یاب *



E EET 

A. 
 زو ف رط زر سم ندنزاوآ نالوا بو> یدرولوا شو-۵ ی ودو ی ندنزاوآ

 ( یتساوخ تمایفوا یاونزاو * یتسارآ شدم و سلم + یو  یدرواوا
 یدرفلاق تمایق ند:-س هس ەغن واون كناو یدرابا تد ز جو سلع سه كنا

 تواک تایح هرالد نالوا هد ره هرجا داسجا روبف یدږیلبا ناطاو ر لوا یی!

 ¥ یوم 7 یدر رواوب رخا تا رخا تانیعو ید رواوا ماف ند نشا يح مد كلا

 یکلیسفارسا (ندب رددرا رد ناج ناج اراک دم #* نفس شزاواک لرش
 كل راد هد رمو ید ژروی تک ناج هاند كرل هد ره هل نءنص و نف یزاو ۲ كنا ذک

 سک ۵ار لسیفارسا دوب لئاسرآب 6 یوذثع ¥ یدرروت تابح هد واف 1

 الوا ردزناج هجو حاقر هدتظوا لئاسراب هدلوا عر (اررق یر رب شعاع

 كعد یداراب ی دا لاوس هل فارسا عه هرزوار دقو هلوا ندلا و لا

 تایح رخ لوا نعم هرزو ار دقت و یراج یک لوا ندن الس لئانخ ا و اوا

 یدیایراس ناب رمهو یراجرا رب هدقلتف ناحلاو زاوآو هدو ا نانج» ناج شخ
 هد ال هل وب هل سر رواوا یی كالرشر لءاسر هوا یو فرحان اثلات هلیفا رسا

 )هدراب هلیئارما برطم لوا دوخاب عم هرزوا هجوویرواک هنسانعم نیعءو هدراب
 یک لی یدرتب لابورپ ندنعاقتسا كن زاوآ هکدیا هدئسهبئرع رازا-هدو زاوا مهو

 دزاس % یوه ¥ رواوالعد ةرا اق داو تفاثکو هرل ئاوا لیفت و نارک

 یراترمضح لیفارمسا ( ارل س دص *.دیسوب دهدناج ٭ ارهلان یزور لیفارسسا
 ةت : رو> قالی زو ها د رب ازاوآ بودا 2 هروصو رزود ی هلا نوکر

 حاوراوبواف ش مک تایح ی لوارسا و ترطء هه س 2 ا

 * تساهمقف ا ھ نوردرد ۳ دنا 3 یوم رررو- بودا مر 9

U ۳ردراو راهم مه هدنورد هی ال _یلا م4: اڪ ایسنا (تساهد ی د تایح نازار  

 نا ہح لوش لوا هک روا وا اھا ی تاب ندهب و تامل لوا ءرلرااط یو ن $
 س ج ۳

 ندرلاط ارز رتشا یر ه-هغن لوا ینلوق س> (سجت دشاب س> سوک اھت رک

 بج ی دلیا عافسا یه ونعم تالکو هلق تامغن كد شوک عا ععسا
 ردافخاوفطاا ندننالک كش رو زج هب و١ تاعغنو هاف تالکو ارز ردلکد

F5یسج ناک نالوا رهاب و رهاط هل بسا هب هيلو تالک یدآ سح شوک کت  

 مهف هج ییساوا فطااو نخاندنا سب زاوا رداق هعاسقسا یراب رپ ت هفثو
 4 ىوش ل روسلیف تراثا هلانیمو هل وب مکس رواوا رداق هک ارداو



 شزان هدننق ثفسوب ( نکم یب وق ءآوزاینرج * نکم یب وخو شزان فسوب لپ
 مصع فع ون یب هایآ یربغ ندهاو زابل نالوا بوس هب وب هللا قاب وغو
 | شوبوغمب هکلب هلق لاکو لا-ج ضرع هدنروضح لاک ل-ها نالوا تقیفح
 رد * زادادب یطوطز ند رم و + یوم ¥ هلوا یاخ ندعوض>و زا

 كلا نهد یدلوا زا یسانعم تاکلوا ندیطوط (زاس هد ها ردوخ رففو زای
 هد ره هدرتفوژاب یکیدذک مهنس یدلوارففو زاب نعم نالوا دافتسء ندنسهلوا

 لوا حا تو بااط هدناج هبیط تای>و هلاك ر یر, ڪو بسا یعا زود

 هدسذخ رفو بوح یه وج ٭ دتنک هدنزار یی مدات 1 یو تا

 یسع لوا هدا هدز ین دح ناج شش لند بوک وص یسعربات (دنک

 تفصعیر هکنسربد ن و هدیا هدنخرفو بوخ ین یک یدنک مال- بلا هيلع

 ابص مدهرلنو-1ا ایا ہللا یرارظذ یزب تبالو باب 1 تفرعم باسخا نالوا

 راهب زا ډه یو # باوج نوسسایف هژاتو رمسمس یرادو ناج هل رام اوت

 شط ندرارا-هب ( تر كنردب ور, لک اتوش اخ * كسار پسرم دوش یک ن
 ی هدکدوجو كنسات لوا اخ زالوا ین! رواوا هزاتو "ریس هم رم

 قأوا رادهص> ندن رزم ریسک ارظن لرد -ش رمو نب م نالوا یک رراهب ینا

 هنس هب ر كرلثا بواوا لاذتمو عضاوتم لوا یک كاخ كىرا قاواغو وشنو

 مک>و فرا--هو رارمداو یرلاک یناع» نوکانوک هدک دوجو نیمزات لوا دعتسم
 نس هیلوا یک اخ هدنروضح كرلنوب هکءادام هلک هروهظ یرالذس فیاس-طا

 | «ارح لدیدوب كنمونا-هلا-س 46 یوذث ۶ نیس ناوپ ی هبت رم وب
 شاسط نوب شارد لداوا شا ط نسرالیب هجن ( یاب لاخینام زکب نک نوءزآ

 مخز هب ولفو ېچ ر ورا هلکوک رال هو للف تظلغو هلو سوو تب الص ېک
 رک نامز قوچ مالک هصالخ لوا كاخ نامزرب نوجا ناسا كاداوا ىج روا
 یک لاخ نامزرپ هلا هب رج لدلوا شارد یک شاط هلناناو بج تفصو هلو و
 رواوا لعاح رانا ندنسروک لذ لو. یداشراو جد گو عضاوتمو تو لوا

 رواواكءدرواک هروهط یوبت "دو یییددناوفو عفانم ردولو

 رد هئع هللا یطررع نینمولارمادهع رد کنجرب هصف ¥

 هک دزی كنج ناتس روک ردادخ رهب زا ییاو یب زور

 یآ ۳و و ی رج یقین * دهد راک یخ دیسشنآ 1 یو 2

 کا راو يکنچ برطهرب هلارفو رک هدشنامز دنع هلایضر رع ترمضح هک < دتش

 ۱ ٤ یون« $ یدبا راو قت ورو د تفاسطا یخ كان زاوآ كلا هدنلاع لیا وا

 كنا لیاب الث. ( یدشدص شیوخ زاواز برطلی * ی وگیوازاوا زا لب



 دوران تو یک

 ۵ :a 4 و ندو سودرف و ۳۳۳ هرو 9 را دس ۳ و
 را ویسی

 تو "كب دیو ز دش#زاسر و دشاب حس > یوآدوب 4 یو ۷ ردیالصاو

 هیاع بوق ترمضحیداوا اود ی رب وایضو ىج زود رون هچ هګار (زاس "
 (ایص؛دنراف ههجو يلع هیقلا مشبلا ها ناالث ) یدلحا ندوب ىزوك كماللا

 ريشي ندمالساا هيلع فشسوب ترمض> عاتفو هرزوا قادصم كدسهع رک تبآ

 هدک دلااقلا هتك رابم هجو ك-مالدسلا هيلع بو« ترمضح یصیق لوا بوک

 یژزوک شااق رون ی و شلوا ضا كلا ندنسس هعار نالوا هد صف كفو
 4 یو ۶# یدلنا ع وجر هان اج فسوب هدلاح ينب دلواربصد بولحا

 هار نحارب (دتنک یرایار و اقا فسرایوب * دنک یراتار ا دب یوب

 دساف ود ا راد اتنواعم ویا یس هحار كفعوب را بارون ی ور یعسچ افق

 زالوا تقیفح نافس وب و رابانباو هر یلد مشچ یخ عار لرد--وک نالوا
 رانا ادب و هداتشک یتریصب سصب یس هبیط ا برو ناكا

 (نپ آرا عزا نو ی و 6
 هب رک یبا ۲ مالسلا A توقع ترضح لوا بوةعل یتساکد فسوب هک نیس

 مدق هتد ویو بت رمل دەرا دت واط م ماعم مکنوج عد لوا هلزابنو ع رضلو

 ا بشو زورو نس هلوا را ب اط راو بوت هکر دکر ۲ كدلوا لصاو بوص)

 كتزتسا كم را هثروغو هرس هرس تك ناسنعموب رکا نس هلی یرازو هب هب رک هدقوش

 مکح SE ردییاسیات *یونرغ میکحزادنب نیا وب 1 یوم ,
 2 هدکن هنهک ات تا شا هلکنوب و تشبا یدل وب ندنرلنرضح یورغ

 نسل. لصاح لدتابح ندشخ تایح تالکو هکبلق نالوا تایح یب و نسهلو

 نورآزا 1 یوم ¥ ردنا ییاو یرلقدروب كن :رلترمضح ےہ <

 زا ب اب یوردشاب تشز # درکم وخد د رک یرادن نوچ * درووعح* داپ

 و و فیطا یک لک هژات هزات (دردواندبات مےشح دا تم * درو

 تشز ارز هواوط هنفارطا تالب وخد و هل زاب نس نئوط زوبابز یک لک مکنوج

 مه ه-وک رب ینعب هلوا دردوروک مشچ رداکشءو زو, یراصو ابی زان ردلوبقمانو
 نکیااس ژاث یور هر رداکشم تڈ قلوا دردلهاو ضا رم مهوروک

 ۾ هه تلاح یا را وب ردیک قاواض) ص ادعام ندناو قاواروکو قلوا یوخدب

 ثیدح بجومر مالک لصاح رواوا کا قایثزا صوصخاب نکیاالتم
 روطو كاع: یترادقم یدنک هی کر هروط دوت لو رد فرع ما هللا مر

 هک یوم % ردعیلا هناسحاو نرقاهقح تجر كمابا زواج نادنسهبن و



 رک

%¢ ۳۸۸ ۷ 
 |  FEE GE EET ARSE KIA TR aT FE r ena earan Ure earanات

a ی رواک نامرف ب وکو رک ( هدزاب 

 6 7 نر < یوم ل
 ندورادو تابه: د ل وارب و ورکی ا داباوحم و دن هک یادت لوا هایس ل رھیا

 هلا اداورم ک یرلنوب ھے سک دشا ینافووع هک یی هنره ندرلتوب نع ردندهایک رب و

 اشا نالوا رومأم نوجا دوجوو دوهظ لوا سپ رواوا یهلا ما همدع اعود
 یل مشصا ( نوکیفنک هل لوق نا اش هلادارا.اذ۱) رواوب روهظو رواک هدوجو
 رد مدبهد * رآ دوخاب مدکی لعع ردارب یا 4 يو ¥ رول نراش هلو

 , a Eنیما بو ورسو دزوو هک زرپ ۴# نیر طب هزار اشا راذ غا* (

 هدقاذآ هکروت هرس دی رھ ودهاش» یيکاع و روت ک هکیدتک ؟ مدرب یافع ردار یا

 كطسب الثء ردراو راهب و نارخ مدد ځد هدنع هسیاراو راهبو نازح هه
 لکوکو ردیبک ینا رخ تقو كنمافسو یعب ر نامز كنه ناز كضبفو راهب
 ر دیک هفوکش عاونا هلیلح فراءععو هفیطا لاوحا نالوا «دناو یک لا ی عابر

 روک هزات هلت هارو تح رف ور هلا طاسنا طاشاو" ریس هژبارو ریس ه ریس ی یاب لک وک ن

 صوا>نیعاب و دم ادم افتساو تلادع ورسو نادنکج و !عدر و ندتفر a۵ دصعو

 لک *يهناز * خاش هتش هتشک ناهنب لر *یهباز € یوم # دوکر پ ندنوفصو
 ناهن لد خاش ندن رفو لاک كراتنک قارواو راکذا 4 TE اتم

 خ 6, لک لعع یا رعص ندننرک تاق كفراعم لماسو كهءاطا لکو یدلوا

 یوب *# تساک لفعزا هک نا-هنه» نا + یوم ل یدلوا ناهن لسرلع
 Fr r * دون : لکاجم | هکیدید لک یو DER SS) راک نا

 ۳ لةع و ردندلک لفع 6دی ززو بن عولرپ مرازوس م: ول (موبن لءا-جما
 2 اقتساوتلادعورمس كناویپوب كنب راراک لفع لوا راتکوپ و لکد ندب وجو
 هربّوم ندرنا هکر دمزال سو ردیس هحاف كستفرعءو تمکح لبن-سو یسهحار
 نلوا دار 1 ارز ر هدنا ادھتساو لالدتسا رادو حور دار ندرطءو

 هدعضوع لوا هک یمدروک یس دار لک نس چ زماوب شورخو شوج زمسلءو
 یوبو شوج وب اریز هیلوا لم ه داع ل وا هک ید روک لم شوجو هيل وا لک
 یر وصف تاآلاةمو ےک نازک تلذکر دجاتح هعوفمو لجرب ها ردن دضراوع

 ا رس ی و بت
2 
1 

1 

۸ 

 مولعه رواوا ندم الک ( عر سس ردلعع ر دم لوا هک رد رفتف» هر دمو ماکهرب

 ظافاا و هفیطا ی تاراسع هلو ۲ وهف ادص كلود % یرادقم ۱

 ۹ یوندع ¥ ردقوب هباخ و ھه هنکیدنآ ا لک لتع یر دمو ملک ك هه رمش

 لک لفع هک مالکوت س ( ارت رھ رو کو دلخاتدرب یم ٭ ار رم ربهرو تسزو القوت

 هک ندناک ۶



 یل ۰ رطقرب لوا داشفب ندلوا هکلء ءرطقرب (شی و ی هاب رد نادرکلص
 نه ناچ ر کلا تلک برطق هما یو ) 4ا لعصتم هکی زاب رد ی دنک
 ها صالخ ردنک اخنونداوه ی رطخر هدجور م.(ن داخز واوهزا شاام راو#

 (دننک شفاه داب هکنازا شدن * دک شف > اهکاخ نیک نازآ شد یوم
 ف: ا هکزوا ندا راردبا فخ ی اع* طو لوا کاخ و هکاوا ندیا

 یاسا و ناشوز اس ۸ هی O SR یو $ رارد او عو فشن

 هرطر اوا هک نسرداق نس راەدبا فش کرج ی ہرطة لوا راداب هج رک ۱ ) یرخاو

 لاخ ی هرط لوا ینه نس هلوا رادب رخ و نس هل ورک ندرا داب «ندراکاخ لوا یلک
 راد رحو ذود 5 صال - ندن سا> لر یتا نس ه رک صد دک دابا و۶ ن یاو هو ند

 یکوترد تم . رحزا*ت 2 ر هکادشاوھهردوک )۳4 یو > نسرداق هفلوا

 دوخ اب ید اوج بودا فن ا اوھ ف دا یھت ها هاوه کک هرطذر, (تح ر 5

 ی دف ن روت ندک:ردف * هذ ر لاس یهلا یدلکود هکاخ هک هرطو لوا

 E TELES نوح * ET ERE هم ی وٿ #۶

 یناف» مودعمتاقزوب یه هاک هعدعزوب د وحاب هلک همدع* رط لوا رکا ( مدق

 یی راب قلا ندشاب هرطق لوا نده ووا هدوجو یب هرط3لوا هکنوح هلوا

 ںاک لاح رد هسرادا قلعت هنسلوا دوج وه كمو دعهو ینا لوا كدارا ك ..:۔کا

 فا کک ا ه:دناحدوج و مادق الا ییعایشمال ماهاا ییعایشم هلفوشو تعرس

 ناشزاب * د-شک یماردطدَّض نآرآرهدص ٭ یوم 2۳ رواوا دوجومیک

 ورکر با هلازاو رارد یت .ط كن دنک هضكسی زوب هجن ( دتشکیم نورب وت مک
 روت ڪ .دوجوڄ راځو رک همش یرابش او لوا تک تام
 ردناو راک ترا ته # نامزره یه ۳۷ اهمد-ءزا 4 یوم %

 ص هناو راک یثاو راک یی راب نامزره هندناج دوجو ندرا۰ دع ( ناو راک
 رددت هو کیم ردم لوتفو ا راکفآ 4۶+ بره واک 4 یوم ۶# رد-ثاوا
 فر ۶ .داب ردن ناب یه و كي رد رللءتو رارکف عیج ہک رها صوص > ( لوغتر ٍ

 نوج رسرح زادخزر ۵.ناھللانا تا تفوزاب < ی یوثثم ۴# رواوا قو و

 رطاوخو راکفاو لوقع نالوا بوسه ه-هالا لوا یتفو حابصو رک ( نايه ام

 4 یونثم ۵. رارولک هروهظو رارروا ورقوب یتراشاب یک رایهام نداب ردرارمساو
 نارخ ( رع یاب ردزا هتفر تع نهرد * ر و خاش نارارهدصنآ نازح رد

 ردك هت اب ردل رم ندع ره كو و خاش كس زو هڪ لوا هدنتفو

 (یضخوب هد RP IE کرد * 1 هح و نوح هیت غاز ۳ یرذتء ¥

 «رزوآ یوف راء رجس دنا شوک ف ھو طم امو ا هجو

 یدروخ ها ارم دع رھ * هدرالاسزادآ نام روزا 6 یو 7 شاپ | هح ول



CRE. BERDE 0 

 ه یو2۰ م رڪق ندثس ناطرش راکیات یا كلوا وا مدق تباثو راوتسا ند وخ

 هکتفو لوا ( دات ر کب ھھھ شا نیا نو رع وآ تشادرک نا ك

 رلیدنوط ےک یکن ماد یب را.دلصا رلناطیش لر | هکءاد كنس دی لا صو یمدآ
 r نادئس ادا 2 هکنو-

1 ESN 18 

 لوایدروب مو هیلع هللا یلص ین ترض>ح هکر دن تست كةب مش تید>وب

 لوفو سا ید-او | يلد هللا هک ی هتسذ لوشو یداوا یدابد هلا هک ی ۰

 كبا مگ همه نا ٭ یونثم 9۴ زا زرو: بوروتک هحظا یس ان«كفب مش
 ںکیلو ددد یتفرءهو نصصن یلکودوب (* موش ادخ تالنع یب « چسب ردن

 راج زمس راتانع كباا ةت یادح ,دکبا تع رع بولوا* یھت هسهح هار

 قغتاانع ی € ىوش % e هکعات £: ۰ ع ەرەسۈ هلق , هلو حسب ج

 صاخ كف و كنم ط- لا قد( ق رو شاسهایمدشاب الم رک ء* قحن اصاخو

 ه قسنالا تانرذه ات قر کا لوا هنخ ف رکا یطرفرمس ران ع كن رالوف

 مردپ مدشع رتوا هدنناب ويف نوکر ربا لقت لش نردوم-تلاوبا کز ڈرو طع
 ردن دنلها ك.رغ ا مکن دا دابا لم هور ر, هاکان نک واب وي یدبا هدنواخ

 هک درنک ورا بور و تزاجا یخد حش نویس تزاجا هلوخد هنروضح كه سب |

 كلا اا بویلب اعداک ۱مهشیدلی اجر عاش واعد بو روس راز وب هن اب و تسد كش

 ناعآ بواوا ی >ا ص لاب ورپ ل طی سل یذلبا ۳ مالا هرز وا یدوحو

 اوج رد هتک هل ورکه لوب م دلتا لاو-ساک ۱ ند هصق وب یدلبا زا هرپ هاج

 3 دال تودا روصذ هدّتم د> و 79 زد یا # ند “سا هکتالموب هکر »درب ۹

 قوصح هفلا نداعد : اجو EE یدا O اب 9 و یدشود ۱

 هن بواک هن رب هل: اتدعو ته یلاب ورپ بولا یزمهاعدریس> بولک سپ رایدایا
 تحه كاد ندارم نالوا یه هةل لصحم یاوا لصاو هشاسههیکاوا |

 را.دروج ف و شا ھا دڈاب كالەرکا ذهاو ردرل> مع ید هکدال.ریکا هنتعاهشو

 یت و ع ی كتسظ- كل -دعادخیا یا ر دز مسو جو سدنج لردف كنس ادخ یا

 لضفزا ادخیا  یوشم # نس فقاوو اع هرزوالاح كنطابو ره ظر دغیک
 ق>اح لناسحاو لصد كس اد>یا (اوردوب سکعه داوا * اور تجاحوت

 دات هاکنس ۱۵--وک حر دیبا لصاو ٠ هدامو لصاح یرلتحاح ید رداور

 یی س ندان# دش وت از ق نآ 4 یون ¥ رلوا اروا ور ۰ كا

ECTا دم ےک + ° هامزو 9 : لاحو نسا تعهد ن“ ینادھو داش را ردقو یھ(  
+ 

 ٠ نیز ى E یوم قسم .سک روا یرگ:گ قو

3 
3 



 سن 3H ۰ ا ع حورللا ی مظءلا ۰ dan: Ji رزرروا ی داد هر دشج .as .اظاأ ك ا ےک

 ناطاسوش هد یاوات 4 یوم % هللا دو كدب ناجح هیطعا سهللا 0

 نا طاس لواهدش ۹ 5 د)وارد اقات ) سام ام ناکوجو یوک e 1 ۳ سام

 تجزو بعا ید هلوا ن اکوج یج روا مز لوا ی کک ؟ بوط هلوا
 دا نوح و ح دعو نیلبا دذثح شد در اکو هلوا 9 و تجر لوا یسکج

 تفطانوعح هنر و *ع یوم و هلیفت اخاومو بحاص لرد رح نیلب وس

 بوق لوق یزو وب رکاو ( لالم ارنافی رح نا دبآوتزا *لاجج نیو دنا
 كنة كرلناو هرلاقالاجو و كنفاد طا وب كس هکنوح كبرنا تسلا هلرلثا

 ضارعا نا دنس راتاو رولک لالم ن دنس هرلغب رح لوا هیلوا لصاح ندنس یظح

 وب تا نوح *وبر دنداد ی اد ام یا ناب ¥ یو ۷# روابف

 رلدداباا هلکعا شاتو حدم یف هدرا ءدرب و ون راکس هکنعاج لواو (ود ولد هک تدش

 هک یوم 2 ردناطرق رد اکع رازروک .قس نوچ فطالاو نیس 1۱ لاوژ دع

 ید 5 5 رب دوخ روک زا هه دره * رد تدني و> ا هلج

 ن دیه 2۶ یدر داو سا ندرو یدذک ت لر یس هلج رهروک هدوق

 نادیات *# ر E ا هک دما ومه هم ی وشم ررعف ندس یکر یش

 نالوا هرا مالش هک یک بوبحور هزاتر لو-ش الثم E شهمادرد واتس

 ار رلب ودود ی س م ا نم اکا الک و اشاحو ررلدا | د یتمات كنار لشخ

 د-هآ یماند 4 و هکنوجخ هک یوم ۶ زرلبا هغازوط یتا هلتفارظو سولاسوب

 ی اص داماد ك وب لوا م کنوج (وا شیتغزا دیآ كنب "روید * وا شر
 هناط,ش ن داشت "هد لا ید یاعص « ذ_هلوا ل تنه و "هدگلک اپ ات ی یداک

 هرکصد رک دا نکج هه هلدا لال ضا هاکنا یداس لها ناطش یتعب رواکراع

 ربا راع ندکلیا شستن ینا نا-طرش قدح هک رواوا لود هبت زر كابان لوا

 لوا ن۰۰ هرزوا ر دعو هلوا هراء ا۶ نالوا سنا ناطیش دارم ندود دوخا
 نسکلیا شبتفت یا هب هراء الغ نالوا ناسا وید ه رکصذ دک د اک یلاةص تالمعتسم

 اا ا + ا % رواوا كعد لا صع# یا دهد نھ ب واک راع

 هنناج یهدآ نالوارخ لها ن اطرش (رتب یوبدزا هک دان وت یوس * شر هب داب

 كس كانو لمعتسم یا اما یرتوا ن دکلیا لالضا یناو یروآ ندر یدک
 یدوب ونان هک یون ل نس كر نهار ن دلا طش هدا بخ اریز نلهکاج
 كربا لا صو یمدآ هکم ادام ( تیموا دیاشح یهود ودي * ترا زاوبد ڈا

 نوح هل« یوم یدرردلاط ںارہڈ اکتناط,شواو یدرلد ندکدرا قاط شا

 قاناطءش نس کنوح ( راک, | ود وئزا دز E * راوتسا یوند یوخرد یوش
 تا سس ی سس تست سس

 # یورفنا 4 > ٩ + #۶ 4



 ٭ یوم ۷۴ هلباناص*ارداوتااحووب ید هدح دم كاذک رولاق .دکوورد
 حدم ندنادا مکر ارب لوا ( دوشناجع ادخورنک ٌهبام# دوب یاباهزور مهربانآ

 , || رولوا ناج عاد-خ وربک هبامو رواوا اب هدنو ردرلنوک هب رد را كلاس و

 * حدم تش روج داما كيل ٭ یوئثم  روایق یون روجر ینا ناو

 نکیلو ردررفم یرارثا هدیناسفاسفن كح دقو حدم ( حدقداتفا مت هکنا زدیامتدب |
 كلا نوا ییبدلا تذل ن دنا سةل ر دش رش حدم هکنوح نمر وک یرثا كحدء

 ردشلو |عفاومل حدق هک ارز رون روکد باما نم هدیا هدهاش»لاحرد ین ررضو نر
 6 یقتش و ربا اا یا لرد نباش |

 * یمد شقوذ دوب اوا> یروخرو *# یردلا جرو شروش یریدبات * یروخ اراک

 د ضب ونار دضره* ناهن داب یمدب اب یمن نوچ (یحھدباپ ینو ا نوچ رثا نیا
 ردشربش ید حدم هکنوجزغ روک لاحرد یرناكنلواذیذلو كي هکیدراهروب (نادب وا

 یدلوا مقاوم" مذو حده هکی رتوا ندنا روش روکلاحرددب و نروک یر نوییگنا
 نده هن رر طورت ان نامز دعب كناثوح دمو رثا لاحر د لوعوح دق و سا

 بودبا ارا هییشللا هجو ىلع یتبربش یاواحو یبف بحو ین خوبطء یرتوا |
 شروش كد هنامز ےگ اتك سب یناردیبک یفب>و زن خوبط۰ حدقو وه هک ررروپ
 اش ورد ه دن رد یج رو یش ر وش ردلا نس ه دنا ن وطب مترو ن ورد

 كل رب شوب و رواوا م درب قوذ كلا ك-یاولح رکار دربکاوا> حدمو
 ارهاظ هجرکا کالن رمشوب مکنوج نملك عاد هج رکا یتکرثا كن لوا یرثا

 س ردیاررض یمالاةسبقاع بونلکا یناهن یلوص#و م زاوا امار دیک بویغلکا
 ك>دق ههساوخ اهدادضاب نیبت ءایشالا هکلس هل دض كلا نس ی دضره

 رغب نرضح یلررض كحدم رواوا یوئکعو نیدع یررض كحدم ندنرثا

 ۱ یلعاوثحاف نی ادلا ت را اذا ) هک رررویب نوچ ا یراق دلبق دهاشممالسلا هیلع

 || لع هلا لص ىا دنع ل-جریلع لجر یا هرب رهیا نعو ( بالا مههوجو
 ٠ رکش نوچ 4 یون ۶ االث كبخا قنع تعطق م الساا هيلع لاف لسو

 ۱ یرا كناولحو رکش هکنوج ( وج شدندرآ لبند ن دنچ دعب ٭ وا رثا ناهنداب
 ۱ یساشد هازتشین نع رروتنک ناسبچ یتا شین هرکصادامز رب یر ات كنا یناب ناهن

 | لیاذنک * دش نوعرف اهحدم سب زا سةن 4 یونثم 9 هلوا ادیپ نابچرب مزال
 ۰ اأ نوعرفندنع رکتو حدمو ندنوظ#ت كقلخ یناسنا سفت ( دسنالانوه سفللا
 رقحو روخوناههان وه لوا لبلد یدوحوو لیلذیسهنسفنلالبلذ لوا نکرواوا
 نس هلوا یرهظ»كت هع رک تیاون ات هلوا ی دنفاو دیسنیفص سال هدلاحكعت داوا

 تمم سفن نیوهت سپ ( انو-ه ضرالا یی-ع نوشع نیذلا نجرا دابعو )
 5 j ردراةذتم ماظع یایلواو م السلا ماع اینا هلج هلغیداوا لصوم هر امطع

 < کت #»



 حساس
 ییک لس اس هکرب EN لتشاموب کالذک و دوو تا اردو لف لرد ۱

 ۳ یوثم ¥ هددوجوو ناسحاو ,دلضفو لاج ردقوب هسا رب هددوجو ||
 | ۰ دجراخو ( تسآ ناج لیفط ناماهناج هلج * تسد نآ لاعودره د وک شنآ |

 ۱ لیفط اکس نع رااح ۵ لج ردنوما كس ردکشال كنس ماع کناره هکر ی درانلوا

 ۱ تسدزادورم رکتزا * شب وخ تدمرسار قاخ دی وجوا ¥ یوه ر دەباتو
Eندنرورضوریگت هروا ا یا۶ کت نرم .سا لو  

 : * وا وحاراراره هک دنادنوا 4 یوم % رواوا عیاض یت نعل ر دیک ندالا یدثک |

 ییدسوک كب هک نياخا کز ا هد ؟ نالوا حود ۴ لوا (وجبآردنا تسدنگف کفاوید ۱

 | شو ناهج سولاس فطا یوم ردشهارب هنا كنب وصقمریاناطوش
 نا-هج هج رکحا یدما( تساهمقا شن ارپ نر شزنک * تسا همقل

 دما شوخر یتوال- و تفاطا كنعلسولاس هللءا ناهج ییعب یطا كنکلسوا اس

 اهن ششنآ ٭ یوم # ردهمعلر شاار هک تبا لوک ینآاما ردییک

 ناهن یشلآ كنا بالا فام اھت( راک ناناب دو ناناب دوش رهاظوادود ٭ راکشآ شفوذو

۱ 

 , اد هدرا زور هکصوصخاب داک نا ینوتو كنا ردنایعوا راکشآ قوذو

 ح دم ی , رج ادمود هکر دیا هل. > هلوک ول یس ET رکا سا رواوا رهاظو

 هلی وا وا راک دنوادخ وادخ ترمض> سپ ررض هلاک ملبا لوبف یتا ن هکءادام نوسایا

 * مرخ یک نمار حدم ناکوکعوت ٭ یوشم ۶# راررویب هل رط باوجررانید
 BT »الدب وکو حح رک تحدام ٭ مرب یم یر ا عمطزا
 دش وئزا تشاد هکءمط ناک * نا تفک نامرح زوک یاد هجا اهزوس ناز

 ۱ حادم لوا مردبآ لوف ن رک ن ییحدع كسحادم لوا هک هعد نس ( ناز

 هئوک و ید مرولیب یاو مروئلبازپا هدءمط كنا ی رل وسد ند:ءمطاکب یجدء

 | مت و رکن هلهجو هلو مرواوا رو رمو رورس» ن نوڪ نب ندحدم نالوا هلعمط
 ترضح نحر ورر ههر و توتو ريك هن حدرب هکعادام سد مروایف |

 نکیاو روایق رور غمو ریکت یسفناتتو حدم هکر لر روی زب نعلا هرس هللا سدق ائالوم
 كح دم هکلر لوا فوسش م لاح ردیترمضم ندنغی داوا ذی ذلو نیربسش حاد«

 هل دض یجدم دهساضتعم دادضالاب نيت ءايشالا نسرتسا كاب نس نخ رثا هسفن 1
 زوو ك_بلفراژوک هصن هراکشا هسای وس وه اکس كح ادم كس الث» نس روا

| 
 لوا حداملوا وا هلب و لوب هج رکا ندرل:را ارحو ندرلزوس لوارواوا ۱
۱ 

 ی ناز | نابز بویلوا رسل ۵ یدروط ندّءس یم لوا هک دد ندننام رح یو ۱

 دام رانا و یوم % نکرولبب :dl ,هلب وب نوب یدلبا ح دق نس نویکناو

 | 00 لوا ( نومزآ تسه تناسنآ عمود # نورد



 اد 1 رلنا ا نم هغ اطوا 12 نا ۳ ترماطح رابدنلبا لر

 ی دان روف

 1 لر ناتس د اهم واز هحاوخ يطوط ند رک عادو ¥

 م د شافك نازادعد * قاذهرپ یطوطداد شد : ودکت + یوم #۶

 ردهجو جدول یدرب وثب حاقرب هن هجاوخ لوا یطوط نالوا قاذمرپ (قارغ و |

 ادا رد هلان وم قوذ قاذم یدر ودا قوذرپ یکبار ۳ هب هجاو > لوا یطوط

 یا و ا كاس نوساوا نت كاس 0 3 هب هجاو > لوا ۱

 یاس ما E یوثع ۳ ال يکباکب ی لوا

 هک یدید + ۔ددنک هسجاوخ OA هر نا هک مرک وا زا * دش لا

 موفا هک رد: شور لوب وب هکهرتوط یاو كلا رد مد منب لوف ییدلشا كنيطوطوب

 نا دیک یوساب كرو كلوا لوا ند لوا هکر :داَنش قرط لبس لدعاو ف طظ

 ردشلو تاس ندند دویفو نده ساح راد دنک هلو ون هکر لنا 9

 | نکنم ناج € یونثم # ردلوب وب قرط لک برفا نالوا لصوم ههللا س
E TSرک 2و یی  CHFنعق ندسیطوط ماج م  

 سعد هلوا NES هکک رک نیسلجموب ناج رو و ك ر کا

 هطساو لوا جد یراه- لات هلوا وبا یر نا رنک یاب

 لبق صالخ هل
 د یرورس ةه > ندش ناخ یان تشکناو قلخ مظعن ترضم

 000 سس سس

 ۱ نالسخاد بی رف رد * ناجر اخ دغ نو تساکش سف نت < یون

 | رد بج هناج "یطوط هکر دلکش صفق نت هکر ارروپ بودبا ه- بشن (ناجرانو

 | یاوهو هاست یاوخ دام ند رلتا وا لخاد هدف رو رغم یاو مك ةف دلا

 رل لوا ناوخا ذو حادع دارم ندرا هوا حراخو رد هبا طیش ددوسوو دات

 | زارمه موشنم د وک شابا 46 یونثم ۷۴ ردرلالیف م رکنو میظعت عمط یار و
 | اط شهسوسوو ییاسهن یاوق نالوا ل>حادوت (وت زاد ۱ مد هند وک شذآو * و

  رداکد لوا هکر دم سا س لواو مدولرا كزار ۳ هر



 ےس د ا ھا إ

SRO a 

 ا

 س ا س ا

 دنر ا

 مھ یعوطخ انهو یلجاو * رعش #* ضراتلا نا لاقاک رلشءروک قبالو لح

 تاکردییا # ادا تیسهادر ها تاجرد ن نهو * ۲ ۱۶:7 وه ال ییاناوه یورپ *

 هسهوا نک ؟ لب یما # *ا ععها تحرصو یوهآنم لیقولف * یو د نم لدلا

eرارر و: بودا عورش هش اب کت اوآ نالوا هدی رهش سل #  

 نا بآوج درز شرسرب * هکشرو اهتحو اهنج ¥ یوم #۷

 قح نیءلانا ییس رکود هرزوا یاب 9 بآ ند رلکشم راکشرو و و راعشحو راهشح

 یدرشود هاذاو الب ینآ بوح ا اا یعشج اکا كرل جدہ هج هاو
 یبضغو م ثخ كرلثود ردقلا لاو ربقلا لجرلا لخ دتل نیماانآ یدارو» مکتن

 كنوب وندرلتفآ وب رل:اوا یرب ندنرهثاماررب وررضاکا یدس>و كشر لدوس> و
 ۷ دیر د.م ترس زاروا نایعسد 3 یوم % روا و تاج ندتفاع هجن یک

 راک زور كلامه رل تسود راررب ندر ین آر الشو د (دنربیم شراکزورمه ناتسود

 تشکزا دوب لدفاغ هکوا € یوئثم ل رردیا عباض هرثبع ینرعو رار هتلبا
 هدم“ وم راهب ندککآ نکا هک هسک لوا (راکزور نا تهف دناد هحوا * راهد

 رس هلسهصف كفاك تشک رولب هل نینیف كراکزورو هسی لوا یدلوا لفاغ
 هددسلا بسانم هراهب هج رکا نموا قفوا هیانعمو ب بسلا هلع قلوا هتساسمم

 تا ۱۹۳ ۳ اا سیم

 * ترک داب قح فطا هان رد ٭ یو ۷۶ ردیلوا قلوا هنسانعم تعارز
 تعا اعلا 6او قم هنهاتب كایااعت ىح س (تغ ر ر حاورار فطا ناراز وک

 یهانات دالا ٭ یونثم ۶# یدکود رافطا كب صن هرزوا حاودا هللا لوا ار ,ز رک

 ۳ الم و هاش رات )اوس ورک اهر او بآ # هاش ۾ نوچ هکنا یاب

 0 ایا e هک شنآوبآ ردلکد ن e‘ یل رعت E اش ۵تا ےن هکصندلا

 ادعارب 4 ۷ دشراب برد ۹۳ یدو»و حوت 3 یو *% رولوا نی ءو اس

 كرلد ۱ یع.دلوا رانا رد ه یوم ترّهحو هحوت ترع> 1 دشراهو نیکب ناش

 هار مهارا شآ ٭ یوم # یک دلوا رابهق هلسیک اب رد هرزوا ی ادعا

 یعداوا ےےہاو هچهارا ترضح شنآ ( دود دورف لدزا دروآر ۵ د وب دیلق

 بول كشندنکو بلاغ كلا دور ىس یدروتک دود ند او لدور قح

 * دناوخ شا وخ یو هنار یبحم هوک ۳1 یون ۷# ی دابامآ ندنسلوا

 کا یعدعوقوا هداج ید کی ای 4 ` نرمضح عاط (دئار كنس مخزبار شا "ادصاق

 RE + یوثم ل یی دمروس هلا كنس مخز یرایچ دیا دصق
 لک یحیا یدتا هبایګ ترمضح ه وک( رشع“زا ماب ته انبات ٭ زب رک نم

 ررمشع۳ ینایع ترمضح راید و هد هک رولوا لق لوا ءاناکس ندمتربشعسات چاقاکب
 كنرمضحلوارلثا یدابا رارف ندرلنآ ايڪ ترضح هدن راک دابا دصق هکابا لتف هل



{NF 
 ین یدنرکسو یدباج هرکر ب ینعب یدابا زات كلرترب ییاستفآ كف رشاب وک هکیدلبا
 هل ونهدفک اچو هدکع رکسیخد یطوط وب هسرلبا تعرمس هج هدربس خرج باتفآ

 * ع راک ردنات شک نارم> هاو ىوش رولوا كد یدلیا تدرس

 كخرمهک ان ن نکداربخش؛ یدلوا ناربح هدنراک هجاوخ )غ عر اسا لی كن هک ات رعب

 لاح نا زا * بیل دنع یا تقک و درکالاب یور یوم یدروک ی رارمما

 یایدشا بو دبا باطخ هب یطوطویدلباورفوب ینزوب هجاوخ (بیهنهدامدو>
 درک ه>وا ¥ یوم % ر و بصف هزب ن دشاس تاکلاح یدنک بیلدنع

 یا نس هکبدلبا هل هدر, وا یطوطوا (یتخوس ارامو یرکم یتخاس#ییخومآوت هک اجا
 هک یطوط تەك ¥ یوم ¥ 3 ا هلا رکمو 3 دزو درک كل I دن ک وا

 وا هکیدتا هب ه->جاوخ یطوط ) نا زا واو فذط) 1 اهر هک * داددن | ا

 زاواآو وا طا هک ود هل و یدر و دد هلا ا فاکبیطوط نالوا هدیاتس دیه

 ردار تزاوا هکناز ¥ یوم و رولوا هلبا كرت رر سقف توبح یا یکل سر

 كأن « یس كزاوآ دس هک ن دنا ( در رک دش نقاب هد صار شد و> * در ؟ شب

 یدلبا هد یع نوجا نیهصنوپ ساد: و ا دیه یطوطوا یدلنا هدساحو

Eیک ۵ نو>وش هد ره * او ماصاب ته نرم یا ین 3 یوم  

 یطوط شلوا ترطه هماعو صاخ يا هگیدب د هل ول یا 1 نر انا

 یشاهناد + یوم % نسل وب صال> ندص لواات لوا هد يه یک م:

 ی كساار واوا هراد دکر تناک دوآ یاب ہک # دتر تناکغ م

 73 یوم % راررپ وڏ راةهاغو ۱ ی“ كسا رولوا هذغزرروشو رز

 هلا ناهنب یبهناد ) وشما یک 8 مغ * وش ماد ی K4 : نک ناهنب هن هناد

 یکدانس>و رح ی لول یوا م اط ها ناهن یب د هڪغ لوا قازوط قناص

 بودناراتخا ن ر رط هی ام هکلب ۰ نس هوا صاوخو م اوعر ۳ کات هلدا راهظا

 e ن زرج دیه الع مک ند ھلو تفآو تره لوا ناشنو مان

 اش مطب الوا رمح رهظ) ال یدلا وه ياللا مه E ف لق ایردراشاو

 یوعدب یا- ضف دص #٭ دا مر دار دوخ نسحوا درک هک ره ی یوم ¥

 هاج كل ااض نمار زو یدر و هدام یس كن دنکوا هکیک ره ) داهنوروا

 هلا راتشمو ردستفآ ترهش ارب ز رواک رالب ہجناکا ندنیناجره ینغب یدوفزوب
 نارمشلانم یرها بس مالسسلا هيلع لاق ا ذها و ردنفاخت لع قوا نابلاب

 ن دتهابلو ترهشوب مارک ماش نکا هللا .صع نمالا نیدلایف عباصالاب هيلا راشي

 هم دخ رب یرانا le قلخ قح کد هرم لوش ردریشایا را حا ل وج بوڪ

 ۲۶ لک ۰
i SEES ۳ 

  ۲ ۱نر



4۰۷ 
 بت سس سس سس سس مس تا یا نادر درز وت تم دن سس تنی

 یف زر تنک و لیلذ یک ورلبارب رع یک هدناشرب .دنآره هل لوا مو ارم موب لک |
 اءاد لاد تره مت ذوج لیلع نک ر لبا ج ارا ع کو لی تور هد ۱

 نارهب ت داجاو رولو ۱ تماث هل واوا قاوا هدراک لل 7۹ 7 ناو ۱ هدراک ۱

 تفو کبراب رد هک ی ن | هصو هد دلج وب یری سذ كنوع رک بنا یراتفود دوعر دا

 مد ارج یو سار یهر نی ردا (یون )دف بام ظر درا ک2 ۱

 كح تچزو لو ا فور تو لو ءم ید هج نا رطوب 4 سام ع راف یدرخا

 تجزو لوا لوذم ۳ دارو اما ردکعد ۰ نلامرط ساز و لولو هدا سازیم |

 نبش واا رجا عیضبال هللا نا ) هک هلوا ع ع راف مدر لد همدرخآ دهرالدک ندکعد كج |

 نیا میاس یاس ءتقح یرجا كاع نالوا هی-فح قد رط ك رلزموم هج بسح |
 EE taf لوار ایسا اوف كدب ( الس م دهنلانیفاو د هاب ن ذلار ,) دو

 ۲ مدا ¥ یو ی F رلد ۱ تداره ۷۳ س تی <a ی” ك سردبا و یه ا هدف رط

 هک رواوامدرپ رخ ۰ دم در E i Ck بحاصوت اب ۳ تااثعرک *دوب رخآ ی مدرخآ ۱

 هدنر دقت هک دو و رخآ مدات رولوارس بحاص هل aS تابع |

 د هيجاک نوم هجن اضتقم ( نیقیلا كتاب تح كب ردبعاو ) مالک لصاحرواوا
 نیحرکا ا هدهاع#و “و ليف تدابع كد هبعا وا لقاح يعد هالوا تولادعه و |

 هدعدرخآ ها دوا ریل تیهولا ترە رھ تنم و ترانو هدلعو هدها ۱

Eھا تيا و هک رواوا مدرب  GEEرواک هروهظ م دو صدمو رواوار اب 7  

 ¥ یوم % روا وا ك-ءد رولوب تاس ۵ ندع طن نجس ۳ دید شو مالآ كناحو

 E ( تس) زور ناج هاش ش مچ سر ۲ ٭ ود م ردهکن اج دشوک هجره |
 ردهرزوآ نزور یرصد ا رده اش ناج روشلاح هک هش هن ره ردهدنزود ره ۱

 كن اهرزوا یءهزور یرلملۇو یرادوحو ك_علخ ردربص) و میم" هک یادت ی ح ینا

 هل لا ايد یر و زلوا هداشر دسوکر مه ردطاسو سطاح یرصا و ع”

 نوکت امو ) یو ةروسق یاسعت هللا لاق اک ردرمءاحو د-هاتش هنن رزوا كنا |
 نوضیفتذا ادوهشمکیلع انک الا لعنع نولمعن الونآرفنم هنماولت امو ناشف |

 كلذ نم رغصاالو ءا علا فالو ضرالا یف ةر ذ لاس>۰ ن زم ك ر نع بز دامو ەق

 ۱ نیبه بات ینالا رکاالو

 3 اب ,و صتقزا ارد رھ یطوط هحاوخ ندنکفا نوربب ۷

 9 اب رب جا شر دن رپ کب RE * دنکف نورب هب سفقزا شب زازا دعا لور ۳1 یوم 2

 یدفار : هر هبط ندصق ی یطوط لوا رحات لوا هرکص) دشنحو هتحوتوت

 نان ہد ر *یطوط ٭ یوم 9۶ یدجوا كدءهدناب خاش نداروا كس ط وط
 زاورپ نیا یطوط هد ره لوا (د 2 PIP اتا * درکز اورپ



 رداو تشق * دک یاع هتشک هذ رظ درم 1 ىو * رارروپ بویابا نا

 ثبش» قار ۶۱ ) روشکح ناجهداب زد رع شارا و یر وه ی !a 3 ره
 لکب

 ۱ تسدش# م ادک از ۷ یولثء # رر رروا هنر زر روح( شاش

 یتثفات هد او لا هر را شل "مچ ده ره یاب و تسد # رطخرد درک

 ۱ قارا قرغ ین-هل روا قبآو لا هدابز ندسنسوقروف یشاب رتوط یناا كنا هسوک
 توش هتشاک امار ها رهو رل ۱ یس هکهزوب برروا قااو لا هان ز ند 5و >

Aرد هلل ون ل ایف ق-ش اء نالو | ق شە رگ یارغوید هت و  

 (یکنغ زا هب هدوهز سو یتفشآنا تسود دراد تسود 4 ىوش %

 كلا ششوک و ید هر هدو هب روط تسود یکلهتفشآ هنوک وب قیفح زان

 یچس هر هدو هب ندا ل ط١ بول وا هدند دص بلط یا ردکب ندکدلدنه+

 صا ندک اله هطرو ی ودنک ناسا < صرصما يلع نم ردکب كتا

 ¢ یوم % ردر هد هست رھ راره ندیعس مدع یج-هلب وب ىس نوجا

 دود رفناره) + تسان رایو هفرط یوزاهلات * تس راکب وا تسهاشوا هکنا

 ناشییو راک واردهاشواک هسک لوا (رسسب یاناشقوه مو لک *رمسد یاناجر
 كيمو یرورس ردلکد هتسخ لوا کردیم ندوی لوا نین>و هلا رداکد

 وزا هلاندوب راعبدوخرحات هجاوخ 5 ردو هديا عہد یی ینندلوا به ذ

 ۳1 نازا ها دشا اا یا دردن دشاب التم ادب و کا تا بع

 یکیدر و ك نسکبا وب یدازاب نوچ "أ رد درا ندنوب یزوس ك اما ت بغ
 سا رد دعبا ندشسانم تبسل هنعوعفم كن نالوا .دندعبامو هلواع بهم ین

 ترمضح هسساوا قوش دارم ندهلات هرزوا یس ه دسعاق مزال هداراو موزلم وکذ

 جاستحا مدع دار ندکاراعب مدعو رول وا حد ید اتا هرزوا هجوول هة

 هکلب رداکد راک رد_ةلطم هاشداب هکلوا هکر واوا كءذ هل وب ییحم دقت رواوا

 هلعو راک لوا هکر دب ندنا قمل تبحو قوش هرزواراکرد ه دناشرب هدنآره
 هرژوا یا رط هسنکم "هرن-ءتسا یتا عرسصء هک رد زا جدو رد اک د جاتع

 رکذ ەدە ود اش نوا یسلوا راکرب نکیاراو جاتا مدع كح ترمز

 ر دقلطم هاشداب هکلوا هکر واوا ك٤د هلب وب نهم هرزوا ریدقتوب هلوا شالوا

 راعب وک هف رط یوزا "هل ر داک در اک حاز وا کرد هق رط ندنا راک رداکد راکب

 شالوا هراسهتنیا ندنسانع» كعد ت.دن جانحموک هفرط یوزاراک كعد تسال

 ه دنا جر روس نار تر رسما یا رولیق ادا ینا هوب هلاکو رولوا
 تا اسطعو نوهوا بصدهو لوبقم كل عو راک نه یدروبیرتوا ندوب

 ضرالا تا ومآ ىف زم هلا ؛)یدر دوی نوو و لوبتسا ی و



 هک رد بودنا ه بش یحا ص لک ایه ما کت رولو روهظو رولک هدوجو هل هلند

 دشع هقطانلا سقللا لوصح نم بت الف رانلانم لعثشن ةد بم ةا تف تب راک ر)

 نداتهح یرهلعدوحو حاورا | ار ژ ردلطا نیعفحا تزور ( قلا دادءتسا

 هیلع لاقاکردس-امز مد ندشتبذیح یر هاحور دوحوو رداکد ثداح ردیازا

 هکنالم دا رعندحاورا (ماع لاب داسجالالبق حاورالا ناخ هلا ) هثبدحیف مالسلا

 رگ زونرپ حاورا مرب ر وردلکد بسام كعد ردلاع داچا دارم نددا-سجوا ۱

 هر دقو هللا ماهل ابیمومروبنز میکتنر دیک موم داسجاو بلاوقو رد بکر وز الث |
 RE : ا یا هلا افصملسع هدعب ی دابا هاخ هلاخ

 حورره هلتفرعم و لع لء بودیا رمعت هئردقب و هللا نذاب یرغادبا یدرجاورا
 مظعا حور كحاورا امکحو ی دابارپ ندس> *4اخ ی دنک یرادقم یدا دعتسا

 لافاک رررداراکنا هغي دل وب ني بولک هروهط ندناو هنغتدلوا هدسحاو تغعیعحو

 نادبالا ىلع ع زوشو مسفنیف هدحاو ٌةَقيعح نوکی نا مع الو لک ایھلا بحاص

 ردیفالخ كراذوب هرفوص اشم اما ( ندبلا عم ةئداح لب یرهبال یناع»* سالامناف
 سرد لک ل-ةع لوا هکرذ ه دحاو تقیفح یلصا كحاورا هک ارد رانا ارب ز
 كننآوب یراترمضح ربکا حش میکتن ی دلوا نیمتمو یدساک هروهظ ندنا حاورا
 سفن نم مكةلخ یدسلا کیر اوقئا ساناا اهدا ) یان هللا لاق هکر د ه دنربسق

 یه قلا (اهحوزاهم قلخو ) لوالا لععلا یهو ؛ دحاو نیع یا (ة دحاو

 هدلگوپ سد اسوفت یا ءاساو الوقعیا (ارشک الاج راهم تب و ) ةیلکلا سلا

 ی دئلوا افنکا هلردقو ردقوح لاقو ليف

 + رجات هجاوخ تباک عوجر_ #۶

 (وگند رمنآ لاوح | دش هچات *وک هجاوخ تیدح نیا تسزا ر د سب ۹ یون
 كن هجاوخ نلواربذپ تباهنردنوزوا هدا ز داب وسزپ هک یدل فراعهویهلاساوب

 یدلواه او ها یطولكلدرهلوبفووپا لوا بل نتباک > كلا وهلو ن دح
 (نیدعبا تفک یمه هدنک ار دص # نیئحو دردو و شنآ ردا هجاوخ دک یوم %

 ناشدرب وهدنکارپ نوبیک نانوا رگذو دین و دردو هدقارف شنآ هحاوخ روک ذم

 (زاح هک ثةیقح یداوسهاک# زابل هک و زانءاک ضصفاش هک ¥ یوشم یدلی وس :

 ییادوهزاحم یهاک یتسادوس تهیه> یهاک یدرلب وزا هاگ وژانهاک و ضعق ان ءاک ۱

 زابن یهاکو تاو زان ءاکویدرلب وس صفات ھنن رب یربيالک هک:درولوا هاک ید

 مک یدرابا ینبحو ینس ادوس زا یهاکو تعیفح یهاکو یدرلبا رامتفاو

 ناطلسورولوا هل وب قبصاخو تلاح كقوش لها نالوا هد روشو ید كراتشاع
 یتسلوا رودقم هدصوصخ وب كلا سب رواق اضتفا یب هفت تالاع هنوکو ب قشع

 + ل# ۶ ۸ < یورفلا #



 یاب رود EO نو روایق م رکنو ل رھ هل و قح تا ۱

 هدا شا رک هک رد, دا رھ ندناجیع نساعارون كيف نالوا یک ناجرمو

 ردراو تهیاشم هءاقهدن-1وا لکشلا یر. وص یرودمدطادعب یر او دنر جو

 حایصروت (وتروصن» یاب یوبص رد *وتروزاامو مو حص روتا هک یوم # |
 هاگروص یمندککاشات یورو اب تماط لب ؛دزب و یداوا علا- -ظ ت داش

 3 یوم « زی دما ندس هدابتقیفحو تدامبم a هلکروهط تارشو

 ششوجرد وجرد هداب ها یهدرآ برطوک دوب هک هداب * ارم دراد ن نیل نوجو داد

 ندهداب ه داروب (تسام سوه یادک شدز کرد خ r تام س شوج یادک
 یرویص رکا ردیش نالوا هد-:هد تذلو هداك تس و فكم اّهلطء دارم

 هنوک وب نب ل دادو ضیف لس مکنوج یا ءقاس يا ییعم سا یو! ەم رک او

 هرونک برظ اکی لوا کرده ا فو یروص "هداب روط اسا و یوم

 .د ر ژو راثرب و فیک هدنمکح هداب هلسج هکلب هروش طاسدناو طاسشت هدنب و

 هدروهظو ششوج رانربا هنفوذوتذللاکو رلنروک یتا ردیتادارا-الوا هدرمعفاو

 مزج هدنا رودو ش درک نادرک مسخ رجو ردب رةتفعو جاستحم رعطاب شوج مز |
 . هیفارشاو هیا-ثع هامکح عاججاو هیفوص خام قافلا رد مقفوادک كزاقع

 | .دکالفاو هع كالفا فرصتم هد هعب رارمصانعو هش دیلاوم هکر دهب رزوا كلوب
 | لک لععو و ردلک للو و ردم هدلوةعو لو-ةء قىرصتءو ردم

 ۱ یش اتراسع ٭ رعش * رد یی“ هلترا,ء هنوکرب هدناسا كءوفره هک ردتةیف>رب

 ترک لاک ءیلورب ند س * رم ل را الذ لا لکو * دحاو كو

 هک هود هدفداوا یلګ هلاک و و رهظم هتفیه>و هلتعد اتم لاک همالسلا هيلع دج

 ۱ 2 ۱9و ۱۵ دشوح تارکتنمو تایهتشءو قاودا هلج و تاسیفیک و تاذلعج

 4 دیسادک كاششوح لرجو رو حارنالوا هدرهطاب مخ مر هدنساواشخحت طا فو

 ۱ ریس وه منرب هدنارودو شدرک نادر زی خرجو الذک و زدةدا-ص زو-سو

 ۱ لوفوب هساد ردرب دمو قرص هدنا چاک لقع مزب و ردرفنغ» هدف هلو رەب دت

 | دو ردترا شا اه هجیمو یس لج كتا هنوکو ب ردقفاوم هعرشو لقع جد

 | بلاق * * وزاأم زاام یتدش تنم امزا هداب یون « یاگتبلالد هنئوغو تسط
 ر ور ںی ج

 (مودوجارباق اد .درک ها هناخ# موموح اه: ۰ عرویتزوچ ام #وزاام ین دش تسهامزا

 ۱ 9 دا نالوا هدامآ نوا قولحز ۱ قیداعح حاورا نالوا, دم و اکو هطبح کز
 < شیخ هجا هولا دس

 روس ا 0 2 و دزد یدلوا دا شک و تسمه نر .دانهم تنایفیکو ت ذلو

 1 | رد هلقتسم تلع هناوص» كنا سصدو>و رد ۳ هک , داک هروهظو یدلوا تدسهندز

 ۱ | هقطان ست زّههعالعال اف الخ قدلودوحو هند و قدلوا ند اڑپ

 3 6 هو



 RES ۱ تا اوز ايدو مايقول ¥ یو 3 اب ب لولا تان | !

 لرلو ندسات تلاح قش ل نس هدیهلا قش نس یا ( نک ۰ ناس>ا ردو روج |

 ي هت واح هل ر۰ ن همت سه ناتس>ا ورو>و دا لال دت ساھ سا هبت رھ

 ۶# تسدداح یدانقو ر نا خاو رو> 4 ی یوم ‡ هلاق هدرا هترعو
 رد داح یداشو مغو ناس->او روج ارب ز ( تداراو ناشفحو دنرمم نااداح
 ثدحا ارز ردنراو هب هلجو قو رارواوا لهجو رل رواوا ثداو> مر س ۱
 تاد یتالاح كفشع نالوا عدف قواوا هلب وا ردرثا هل ۸ عدهاب نرفاذا |
 یوذحرذم * ها و تشرار حص یآ دش حص هک یون لعا هاو اوا یک |
 قیف> حصو , دەلوا رهاظ ع” دامن دعص هذ وب (ءاوخح ندلا ماتس> ۱

 سدقان الوم ترم هک ردن ک٣ ییعا ردیلوا قاوادا رم هلب یهکنااملباق هدعلوا |

 یبلچ نیدلا ماسح ترمضح بودا عورش یو یمن ند هک زب زعلا هرم
 ماسح ترض > هدکد اک حا ام بو دک ہیک هدکد اک هلګو بودا تاک

 هنعه> حایص هن و راهلواش 4 ندع> بانج نوا یءهدخوب ك یپاج ندا ۱

 نکیا لوف شم هپ یونثم مظنز, هکرولوا ك٤د تیب یا٥ س ر هلرف تراشاواعا |
 نردلا ماسح ممظعمو مود من هللا نالو را لم و نيم هڪ یا یدلوا حایص ۱

 رداق هکعاراذتعاقبال ه-تمدخ كنان یهاا و هنکن ید یئیرذد كاج |

 هداروب رکا رواوا ك٤د هلبد نس یترذ-ع كنرمع> لوا ندکمرک هکلب ملکد |

 ینکیدشا رمصان ید رار د کل یترذع نهانک رذع ک ه-.رونلوا لاو تر, ۱
 كء دهید نس یرذع كشباج نالا ماس> س ارو وا لا سههتسا دلم كد |

 یروصق نالوا ندنیظهورکش كنارذع هداروب هکر دوب باوج رواوا بدانم ەت

 هدنیظ و رکش يادا كارم لوای برات هک روا وا ك٤د صا ردن رابع قرگلب د

 ا نس ییسمب هلید نسس یترذع كریصةت لوا صب مدنا روصأ قوح |

 رداق ن س هکلبا ادا ییشاک ی طعم سو کش کج ,دیااکا م: و هلبا ما نس یکاکسکا ۱

 ث.دح هکلب ردلکد ندنارکنم یسلیار اذا هدیع كة بانجو رواوا كعد ىس |

 مودبعلاب یت وہ مالساا هسیلع لاق لاف ) یر لان ہند یوراک ردتاث لھ |
 یلالجو یترعب یلا-ہآ لوقیف کیلااسئدلاف لجرلارذتدباک هبلا هللارذعیف يلا |

 ةا ةماركلا, نم تد دداا نکلو ی دبعیا يلع كناو ها ات دلا: كنه تب وزام

 ,PE ناجو لك لع ءاوخ رذع هک یوم  هرخآ ىلا هایضفااو |
 نسسنس یهاوخرذد : كاکناحو كاک ]ةع نیااوذ ع رک یا ( یوتناج رم شبا

 ندعظل قلوا ءاوخرذع نتسنس نالبق مختل و مظعت دج حورود# لقع ی |
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 جد هاک )هو نان راوتالذآ رواوا ندا مزال *دارا مو نلمرک د صد ردهانک ۱



 یداوب هدشورخو شوج ې ؟ ایفا ین- ٥د یک فرم هسع چ س یدابا عولط |
 | ضف یس یکب انلاع با هه آ زن لو نا و هلتجرو دوجراث عل |

 | هد یا * ار تادیش نا یراد *۱ه نوح 4 یون ثم ¥ یداوہ شاطخو |

 ۱ هل وا نسهاشدابرب ف صم هلدوس> و مر ؟ تفصوت مکنوج (ار تابه ن در کش |

 1 لاهبو نيف كنس یا هک ادیشو الموب نسرریو هناهب و للعت نون علوا
 هکرد ین اچ" هفیطا ت تایلجتو ین اجر سفن دايم ندرلبل ء کرا نترك ردقوپ

 | راء: نالوا ل-اح ندراب عڈچ ردمدآ ینب ناج .دنذلو لاع عج خم تا:>
 تسا> بازاو مشچزارگن # تٍب * رر و توکو ۳2 را ل- هل بل هکلراوخ رکجو

 | شاعاز * یهو یرای: تساوخ شعهجز # اجگارد نک تیاعرار مزاول ٭ ادب

 | ناج یاش شلءابا # راوخ رکچ اهاد همهوا مثجزآ * ی-ه نبع ادب تشک

 ۱ ناغفا لدو ناج ۵ نزا 7 ناجوار هثوک ناهج یا 4 یوم 1 رام |

 ههالا دغلخ نالوا ادخ ةو ردلباق هد هاوا ناطخ هلا هتم یا دخ تون وب ( وئش

 | هدوسرف هل-لاو مغ یا هسرولوا باطخ هادخ بانج رداباق هد-ةلوا باطخ
 | ادخ نالوا یکون ناج هلک- ثخ ترمسسو تیاده هناهج لسها نالوا هنهکو
 | هلا لوقو ت شيا یبەلاو نا فا ندا نال-قانف یب ود کو نالوا لدو ناج ېب

 | مالک ږد هت هسرواوا هلافرعرپ ناسا نالوا نادزب رهظءو ناجر هشینآ رکا
 ا تد هناوکا نالوا هدوسرف یاو ناجهزات هاه> هنهک یا هک رولوا كعد هل وب ۱

 | تشبا مرلب وس اکس یدو تباسوک یناففاو هلتندخ نالوا ناجو لد ېپ ناور ۱
 | لاقتا هرهظء ندرهاظ ي لاحرد بالا ام تءاهن لسد هندهام ردیلوا یعهوب

 هک وک لباب حرش * ادخ رھب ز 1 راذکب لک حرش هک یونثم ۶# رواوا رواوا شلوا ۱
 | نوجما نح ادخ لس لدعا "یداه یاو لک رارمسا حراش یا (ادجدش لکزا |

 | هوس نح رش كنلبلب قشع نالوا ادج ندبونعء لکو هلبالرت یی قسیف> لک حرش |

 | هامشوه دوب مهوو لایخا * ER E “یداجو مغزا 3 یوم ۳1

 | نالبلب هکز, ( تسرداف سبق> هک رکن وشم وت * تسردان ناک دوب رکید یتاح |
 ۱ زلوا ند داشو ےغ نم وزخو سوج مزب رقوش ناتسوب نابل دنعو قشع ناتساک |

 ۱ لایخرع وهو لڪ كلذكو رولوا لصاح ندهینابر تار ھاو هبهاا تایلحم ایا هکلب ۱

 موهفو ةسولس لوفع یارو هکابر داکد س وهو لع نالوا بوسام همه وو ۱

 | هداهع یارو نیە نسرد عوفولا ردا یو لوا هکردر د تااحر هد ریهتسه

 | باج هک لوارگموب + هللا لاردا ینایناسفالوفع هک رواوا تفرعمو تااح هنوک هن |
 | هسنفاشع یمولعو لاوحا ییدأیا لاردا کن ه- ٍعلس لوفع رد ههارداق هدانز قح |

 | كاردم # نع ۶ دب و ارو مند مد ضرافلا ن ن ۳ رولیف رم رس همه



 ور
 ان الوم ترمض> هرزوا یرثفدروس * تسا دخ تاعو بهذم ارنا-ةْاع * عریصم

 فاش تاوج هکلب رداکد بهاد هبهذموب هدطاقنا قالطا ر دلار مەم هها سد

 یلاح وخص و لء الوا ردراو یتالاح جوا ك-ءاظء یایلوا هکر دلوا ناو مالکو

 كعرمشناسآ هفح باذج هرزوا روه ج بهذم یکلوآ راه لوا هدنلام لقع هکمادام "

 ردیلاح قارفتساو رکس ابا زردبا هلهاعمو هلاکم هلطافلاو اعسا یکیدایا قالطا

 هنره بسانمو قفاوم هن راب رمشمو رارواوا تسم هلةح قشع بارش هد هبت چوب

 كنالک هتزکو و هدسا دا زوسو رلنوب هد هسبتررموب و رارولیف ظغاتو ماکت هدا
 ردررود ندساعع لاقع رلثوب هدلاحو ار زرد راروذعم هدسق الطا هح باج

 تسهو لک د هشاوا قرغتسهو تسم رد جاو 2-4 اع عرش بدا تیاعر سل

 کن رداکد لاق هئلوا هدک واس طسوا ردتکع هثلوا یهتم هدا ز قاوا رارشهو

 یقرکش ناطاسب رج نکم تن # فرژ یەم نیذحاب تروصعج *رروب

 ۳4 هلا فان ااو # د مرش یاب رعف هارات # درک مج داب یرا هو رکس

 هدساقع هب ره یدیق ثو دحو مدقو رولوا فرطرب رییغو هقرفت هد هبت رمو
 كل اس ىز احم "یهو رواوا تح هدقح رون هل ناصح و تانیعتو رولاق
 لوا هسرواوا یراج مکنره ند- اس كراثلوا هد دست ول س رولو انفو وح

 اناالا لاال یناش مظعاام یت اهس )کن راترضح دب یاب الشم رواوا كفح مالک

 ېک یىل وا رداص ظافلا هنوکوب ند ګام رابکو یک یسعد (ینودسعاق

 هد هسبتحوب اربز نلوازناج یفدو لخد كنه یک همالک ناب وس هدهبنرموب و
 هروهظ ندسشح هد مالا سغناما رولوا a ران ویا ره ظ مالک لوا هحرکا

 رار یسک ی يس٥ ن ر ۴ ت * رلوا چ كالا قدو لسخد ههح سپ رواک

 4 یونی و تب نسی ق> رب اس با ته لم بح بی قد و

 لوا ن (ت رک یوا لالخ مک یمه نم * تخ رب موخرا مدرک شلالحنم
 مدرد نوساوآ لالح یککود ماقن 4و ید افرکا مدیا لالح هب وب

 معاف یسح هکمدلوا قشاع هد هبن رب ه-نسافج كنا نب تەد یدر بوبح لوا |

 مدربد هلبا یافووحم ه-اکفشع غبت یب و مدلف لالسح اکا یکتا كالهو یککود
 نوح 6 یوشم ۷۴ یدرابایانتجا ندک_هشا یزوسو نکا وین د لوا

 مانوچ قیفح بوبح یا (نایک ان لدرب یزیر هج مش * نایک اخ "لانز زیر
 ندرک ود نوع ىع سپ ندسهلان رای اخ نس یصجمتبا لوبقو نسی جو |
 زلوازا تدساشم هدقعق وا ن نوح نالوا هنسانعم ارج هاواو عابشا هناکوک كرلیک ای

 نچ ویمه * تفاع قرعشمزا هک ی ےص ره هک یا 4 یولثم « موفاف

 ندقرمذم er ھ کن -مظعا نا لوش ن »بیا (تفاب ش شوجرد تقرمشع



 ناو ردرترپ قانع ندنراتلاح غو یدابشوب یا ردرتو هزان یناقشاع مدار و
 لژوکب وبح نالوا بوخ یتا ذ یا (وکز اب ه> مش همش ناج حرم ور بو یا بو ۱ .یور تاکزءد + یونیم ل ناواصقان زاوالم ز هلباوهف ال.>اربءاد یراه)
 زا دیکرتو نالوا رتفغمو جاتح هب یقیفح تاک ز ییکلکاب وین راهط یە ی اکز تاکتاذ
 بوخو لیفرمه طن ندب زاحمو دوجو نو یرلنو و رب وهکی راش اعنالیق بلط هی و
 نررم-فن و حرش كناج نالواهراب هراب و ه> رب هح ر ن دن ارعهو قارف كکب زو
 ماددا هس دره هزام هزک سرک درک هم یونثم 3 هلیااطعار دصحرشاک او هلل وس
 زاغ هدي راف نف كپ رکو زوک مش قمفب هل.سجوا زرکو زن هم رک, ( زات

 هب ویحوا ن نسف ردقت سردی رع رواک هدهنسان هم یحدا نیک و یحوترود |
 هجرش ه>رشو و هلا اسطعا نآاک ز تاک, زو لزوسک یور بوخ یا هکعدنید
 كش هرهغ نالوا ناسعط لاحرد بوبحم لوا سپه و-.ییحرش ثناج نالوا
 ءزامغ ".همغ ی دوف هزادنایب مزو هزات غادرمرزوا ماکوک مب ن دننا کت هلازان
 هژاسعو ردوي صوص# هیع هر ار ز ند هلالج هناذ ي ردنرابع
 "ندکناذ تراسهط هکهدید ن یب ر واوارعش» ساوا راو وغو رادنیک یءلوا
 « رزوا ملق مب ن دنس هيل الج اذیت ترمض> لوا سپ ہللا اط ءا اکب

tsفاطا ا: هکىدوق هزات عادر کنه یدوجو سادو ره طم یت: رمشب  E 
 دزد ندتیایح يیددلوا یتاع-* تاذلو تاییح *زعم ه-چ رکا اریز رد ءزادا
 ه دلم وب رکار دعا درو ن دنهج یدل و ناعح دوجو "یعءاما ردغادو
 كظافلاو اسعما نیلوا هدراو هد> ناش هدعرش ناسا اک هک هسزواوا اوو
 لهل بل یلاشما كنوب و ءرمغو هش رک سب رانمروکزیاج ییفالطا هه> باج
 , دصوصخ وب كنا من باوا رواوا نکع هجن هترمطح لوا ق اا -طا هزماب
 ترمضح رد قوت هللا اما هکردراشلوا بهذ هبهذموب یزنک اردراو ین الت>ا
 .عراش ن اسارک ار دفوقوم هثذا كعراش كابا قالطا یظارب و یار هقح
 || یسضمبو الف الاو ردزاج قوا هيمست هلعسا لوا هسدا یدروک اچ یفالطا نا
 1 دوجومدقح ناش یتعم لوا هک هسلیا تاالد هیانهعر هکظفل لوشرههک ارد ځد
 | لوشعراش نذا الب رواوا حک ینالطا هق> باسنج كطفل لواهتساوا تباثو
 ۱ . وبه دم وب یجدرلضءب وهلوا میظعت رعشمو قبال هدسایریک بانچ لترضح لواهک هدنقو
 ` نأ ة صر دوصتم قحبناج هک هسا تاالدلقع هک هاک ر هزر د هک دراشلوابهاد

 قالسطا یظهلرب نیما تاالد هناءهص لوا سا هلن اصرب ندهلسو ند هج وچو
 انالوم ترضح هکر اردا عز س انک ٠ یسراف هاوخ یہ رع هاوس> ر ول وا زنا كلبا

 3 ۲ ۱ هک وب لاحراهلوا انا را-تخا یهذموب هدنحالطصا ضرب هرعلا هرس هللاسدق ۱
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¢ vı } 
 س سس هح سو توس هوس سس یخ ی اس دیس ن نو ہو

 یبحاص ك ما نا ؟ مای ۱ هل :ادحو هلاژ ور و روهظ دارم ن دطب

 ن دنوم هنوکو لدعانو ندکعد 4 روهظ لک هر سطح لوا هب زر رتو رولوا كد

 مقدرآ ۲ لا رد # ت دد داو ATES 4 یوه ¥ رواک مزال

 تس دد ناال وکو * تعاددن .>و مع دو اک لد # تند دنخو

 هکمروک های ی قیف> بوم یا رو ملت فن ص تن ]مج رللوا مسج ۱

 رروتک اخ مو و a خو مد نالوا تا e ناس كے رواو ۱ رداّوآ

 لباع ھا ريم ad ته و روس الثم رلدا ساب 9 یک حر وو ه دنخ نالوا دعا و

 یک ك ر ۶ ءاحو الذم ییاهداشدم نالوا ۰ ا هدرا خاو تابار لام سج نالوا

 تاب 1 یک یدح نعولا « د-بع ةب و حرف هللاو ییدح ةحراسبلا هلن كم و

 یودنخو مغنالوا داشسا هتفیقح بوی تروح نود لج هنرهاظشداحاو

 ث-نلوک د هک لدرب رب ت نهالبساو ن ایا بویه هدنآ هب منو رروټک هلا وخ ۱

 نس ی دوخابر دع ال كم رر ڪک لوا هک ه-ءد نس رد دیقمو هتسو لهو

 یطرف ردلوا دازآ ندند,و هدنخو مف باف نالوا قیال هه> E حح

 نلوا قیفح یھب زت هسا هب زت نکا ییاعسج تاّفص درهم زوله ید هم ۱

 ی یرواوارد اق هکءروک ین یا

 ید ییع*ورد هو یدو هس رواوا ییاعسجو مسج دوغ رکا رولوا كع دزو 3 1 3 1 هو اما كعدءلوا

 هکر د بور و نانعء یراکنا ماههَتسا هرزوا یتیدلوا عفاو مشج هد مش ضصعإ ۱

 نایعینا هع رک تبآوب متن نلوارداقیءب ییرولو ارد اق هکمروک مچ ینا ج ین
 هل رکفو لایخ هک یک و مغاک۔ ( راصب ال ارد وهوراصب الا هک ردنال )رابا

 ینیداوایاع-> هحل نس ازم ندهدنخو غن هک ارب زنحروتک یه یررونک
 هک یوم ۶# ردیلوا یس یکدوا اما زلوا لاخ ند هجو ید ینعهوب .رزوآ ردع رده
 موا هک هسیک لوا (دو هدزتراعوذ ند وا * دو « دنخو مغ هتسا اس وا هکنا

 مغوب قیسمب رواوا , دنز هل بیس تی راع یکیاو هسک لوا هلوا هتسپ هم داخو
 ه-وک نالوا هو ههددخو م ردتلاح قب رام يا هدندوجو كناذا هک هدنخو

 "رب عاب 4 یونثم # رولوا كعد رولب رد لاح نالوا ی راع یکیاوپ
 كایهلا قشع ( تساهویم شا ورد یداعشو رج ۷ تاهت یوک قشع

 ه دنغاب قشع لوا یربغ ن د.داشو مرد اغ ی و اهنتع ېپ وا هکرغاب هزانو ربع
 راهدیب * ترار تااحودره نیز قشاع 46 یواثم ۴# ردراو را هویم قوچ
 ریا ۳ ن دسلاح ییارهو قلاع ( تعرو ريس نا فو



 راو | تفیلئاو تریاغ» مدندحو ماقه و ماههو رحم 9 وال نآ ۰ هار تا يعلو قع

 ۱ (نزودم ردنا حور * ۵ فرطایا * نو نو امزاوتناچ هدسیهریا 4 یوش ¥ |
 | رد شاو اهر ندندیفنءوام كناج كن: هک لءاک نالوا هد تة رهاف۰ یا |

 | صال> ندب وسامو رایغا لرون كام هکیسهفیطا ور نالوا هدنزو ديم یاو |
 ی وعنا فرو دا ة-ةيقد لوش هد اش. حالطما حور هغیطا ردثاوا

 | نوچ نزود رم 4 یوم راک هراشاو زحف ص هنرابع 2 هک رب د هتفیغح نالوا |
 سعت نزود ره مکنوج E هناد شو اهکب کتو ٩ ی یوت کی نآ دوش ۱

 | رولوب یی« اهم هلطف تد>وو رهلوارب تدحو ۵ برم بواوا تالاهو لعحص+
 ۱ هلوا وګ رات دحو نالوا ي ۵۰ دا دعا ترک کنو> ن ماس م الب تدحو لوا

 « یاسر نا رهاامو نهن 1 یوم رانو گارمغ ها فو و فاز 2 وآ

 | قصه سا ردیثک تیم دارم ندامو ٠ نرو یاب تا دید در دو>اب ولا

 تلد یتاسماک *وءالو لدزود نوک یب هرمدثک تادنموب داو تقی یا

 | بس و هاك هاذ نازو ودنک هةية ای نسا الدر د ند اجاوب هدوجو
 رظا هل دش تفیغ> رظارکا كد ذب وا ادر تداید تەد ۾ اکتافص رها ظا

 ترک جا تبرم تو ن و تااباو تب و کر 5 و ودوایعا هسا وا |

 ]| «دسلوا كاح وف یراترمض>- رکا مح نوسیکنا رد هل را دا تزوصو
 ورش ت ايف * ق> برو ید دیماا (رعش) رلررو۔ - هلب رابتعا ی۔هہاغ ك هبت رعود

 ۱ تباو هفراعو (فاک,ینا یب ر تافوا ۴ تیم لا دف د-.ع تافنا * فاکااز ۱ ٥

 | لاقاک هلا كرت یری ةو هبد هللا لاح یا یل ت ناح» هکر سب رم كنه رک |
 | ه-هاهوتو نمان 46 یوم # نوبعاب مضوخ ىف هرذ ۸ هللا ل) ىل هت هللا

 | تدحو باغ ییهآ باطاخو ماکنمات (دوش ناناج قرفتس تفاع * دوش نزلاسکب |

 | براوا عفترص دادضا فالنخاو رل رواوا ناک, یاکود هدقدلوا تیدحا "یو

 | تدجو رروارا ناچ یقرغتسم م سه هلی وام ب پک اوکلاک الا تبفاع
 ایزا هزم یا * نک ر ما یا ابو تسه همه نا € یون #* رواک ,روهظن

 فا دواب و یک یغبداوا ل داع نعت لدصرد نکهآ ین٤ نک رھ ۱ (زنه-زاو
 یلکودوب هکر رروب رد هبه -هلطم باطخ هدنرب دق نک اوذ یا رووا رد -۰

 هترمض> لوا یصوص> كنادرف ی.غ و ردررءهردراوامو نم یان» نااوارکذ

 | لکن م لو ش نسا مدد لک کس ن و یپ>اصلک رها یا نسلکو رد
 | هترحاه> بانج نچ ر ندگای وم ناههوز کالا رها هلو ھو فرحو زدگعد
 ههش» عاردهزال ه مت ندنا لاحرد هسناوا ی الطا ظفلرب هدشنلا قب رط لد

 ۱ اینو سا پاوا قفاو» ۳3 هو هباسش» هرداسه:دا كم ةف ر سط هک ۲



 فطر

 دنعوب هزلادنع كودو تاعشرس نیادا لوژت ندسیهاا بح ید ردغاب یش رس ۱

 لاک هدننسرطف جاقرت نبا ندنزوک كنا نوڪ! دلوا نفوقو هر لاک هکماللا

 هکف دشذاه ندع رب یر ینا بویلبا لوزن نوسکنا ندا او تو طا تی( ۸ تتعر

 هک وثم 2 راند د زد ر هو و لوا ندا 2 اوج هد رق مب لوا
 هحو کیا هد وب کک تیاور یاش مت منم ¥ ٤ کیم تیاکش ناج ناز نم

 نە ندشاج كلاجن ینعف هرزوا ر دقت وب ردوا ماهفتسآ لواهجو رد رتاج

 مرلبا تااورو تاک یلاح ملکد یاشن مرلبا ی تاکعش ندناناح ترمع>

 رهاط)ا بس ندخاج كاج ن ءم هرزوا ردغتو ردقملوا ماهفتسا ینات هجو

 سن

 یس هاش كانا تیاکش ۱ رهاط ندناناح ترصح هدهزوسب ی مرد دوس تب کش

 | هرل-:لوا بااط یلاح بس هکلب ےاکد یاش نی هقیفطا قو رووا مهفن

 ۳ اب د وک , یمه لد دف یوم : ۳ ا تیاور و

 نداو رواوا رعم هد هل کر ES ےھا ر فیعطو

 تاک هات .اکش ض٣! ندرلم را و راب عا نفوذ یدک هکر واا تذل هدب عرب

 هداز بودا: دص هکعا احا ید نو را لععادعام ندنگب دارک لالاحو | ۱ 4

 سو ور یاععو ناعنالوا هلوک ت :اکش ندتااو تقلا هژراب تااغب و ندنت دل ۱

۱ 

۱ 
۱ 
| 

۱ 

۸ 

۱ 
۱ 

 ریا إلا هتش رف هک نالوا: رج ۰ تباکش هنوک و ید یورو لقد بوشدنا

 0 ی طاب روالب ارب ز مد :ےا ندتسود لوان هکر ید هلفع لکو ک ادم

 و كىل فرات سر ردرک اشو یضار ندنالد انطاب هک و ب لاح ردنا لیمح

 تم نرطح هکر دانم وب رلبآ هدنخ ندنتسسقافت كنا هدقدب ود یلرسو زار .

 رل-ءاوا بااطات زرروح لا !اح كر ی باو 20 رای ک نی رعلا هرس هللا سادق

 اخل ندرایدنک ی. و > د لاحهلو کو هنیاق الماك لورا هل
 یا * ناتسار رڪ وت یا نک سار + یواثم ۷ شعارا دصو هراتشحاو

 تر Re ردردصو ناتسآ * ناسنسآ ار تردنمو ردصوت

 رد هل مکءو لماک نالوا هند تعیفح رهظع باطخوب ( تعامرا ناک قرط

 بودا عورش هنمدخاروت کو مظعا حور حرش مرکا تو ثاجادم ددر

 یامیاوا نالوا تساریا ل-زق رظن هلتعاقتساو تاادعو هل تالنمار هک روم

 تادوجوم یفرساو تان اکردص + نیر هح الخلا مهلع 23 ناو" تنماطع

 هل وکو یدو ئراتعا ردنصو ناتس اوو عیکشیا تاکندام- باب كن و نس
 .هنتساو ردص هدانع اغ ردهزوک هنروص اع یراتفک رذک و یناصردبو لاله

 رد هدنا را مز ف رط لوا یل و نور و ردو و هنابمو لفساوالعاو

۰1۶ ٩۸ 



 ند و راک a E ردو نار ےھ ھ را 13 0 2 قوح یھ

 هرکصادنو و ردیراشا هثغلد)وآ یحاص هد ت ایل یرست هلدهدو ردنرابع ۱

 ضاحاو ضبرعد هبلاط مدند دص كابارب رفت ینرللاح یدک ا ا نالوا

 ۳ ردتب یرشع یناس4ت تایا | حرشق هدصافلا هذهان رک داک ردن دلی مه

 مغو هلن لاعودزا* شدا شوخ اهل ئارپا ما ۷# یو * رش هاکد . اهزورام

 ردکرک فو هلاناکا ند-ااع ینارولک ش شو اکا رلهلات ار 3 مرايا ها ( شاداب

 4 یولثم 2 ردوا كانعو ردءایق هل یدوصعم كلا ندشلها كلاع ییا عل

 ندنس دص ةر صف كلا (وا ناتسم هقلحرد ت نوج # واناتسدزا لات نوح ۱

 مشابننوچ هک یوم 3 ملکد ہدنس تل تیم رد ام شا ۱
 نوڪ زسب زور كنا ( وا زورفا زور یور لاو یب * وازور یب بش وچ
 كناو میبلوا كب رانوهرمن نوصن یکبش نسب زوب یکزور كنا یتعبیلوا یک بش

 كي راتو رنو قسلوا سوپ هايس یک بش زسیااصو كن زوب نالوازورفا زور
 ناج رددوب شوخوا شوخان  یونثم # رولوا كعد رولوا قبال اکب 391 ۱
 هکر ولوا شوخ هرزوا ماج منب یشوخان كنا |( نم ناجیتر لدراب یادف ناج # نم |
 نود ساوا ادق ناج هجراب یجیدبا «دیجت ر لد با ردح بیلا نم یش ۳9

 درف هاش * یدونشخرهب *شب وخ دردو شیوخ رر 2ررب مشا ¥ یوم ¥

 كمهاش رظئالو درف ی دنک متشاع هرزوا مدردو خر ی دسنک ( شو وخ

 زا # مسحرهب مزاسس همرس ار مت اخ ¥ یوم % یروا ن دل دونشخ

 | نا ی مرزود همرس یرئوا ندزوک یتغاربط مع( مئچ رح ود دوشرپ رهوک

 | مشج یکیا کات مرابا لک نوعا غرسصب رب ون یکمکج مف ه دننبح قیر ط

 و ا 8 یو ۶ و اد

 | قبشخ كنیاهن قح سب رروناص كشا ینا قلخو و رهوآ زنی ن ۹
 هک اللادنعو هل دنعیک یل الو رهاوج عومدنیلبا لوزن 9 نوا یب

 ندر رطح د نچ زا لقثن یراترمضح راطع ر م رکتنرد توق ىذو

 ندنایسآ یرلکلم هلن :اسههآ هکهدروک مدردیک هدرب رب هک زرد یراترضح دینج
 ندنیمژ هدلاح یرافداوا محد نه هن رپ یر, هدک وا م: بودا لوز قوچ قوج

 هب ول كرلنا رروشلا ندرب یر بودا تیضر هلنیعر لاک اک او رارمباق "یشرب

 ندزکیرب یر بویلبا تبغروب هکمدابا لاوس هل رپ ندنراما بودا بعت هنر

 لد هدب روشرپ هغو مدقم ند مس هکبد د بور و باوج رد یش هل كەل دشا او

 ثارطق جاقر ندرا زوک بوکح نازوس آر ندش لاک بولارغوا قش ۳

 مک كشرس #

eres SP RES و جوک 
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 ناما یوس # نيڪ تش ش زا بار هک ره 4 یوم ۲ راررو+ بودی |

 یس لبق كلا نعد یدلوا نیع بارع كنزاس# هککک ره (نیش وت نا دیم شفر

 سە هندناج ناعاكلای دلوا كما ەئ اە ھو هد ها سە قیافطا تقية وى ۳۹۱۳ د> و

 هروهط نالوا هد بغنیعو ردکلیا قا دصا هی 6ناعا ارز لب نیش و بيع اکانس

 كماوعامار دنیشهرلنا یسلک هنس هی رهام كنابعالھآ سپ د ردکللاهدهاش«ینابولکاآ
 دش کر هک یونٹ ردتیفرشو تعءقر تا هرلنا یسلوان نموع و یسک هنس هبت رح ۱

 هک هسکک لوشر ھ الثم (راحا مش دره اب رها نار تسه # ر اد هعاحواار هاش مع

 ناک رزاب و قنات ترا اک |یرتواندهاش ها وا رار هءاحو هسایق برءتههاشداب 1

 دو نادش سردرب * نیْشامه وا دوش ناطاساب هکر ه دک یوم % ردنارس>قلوا |

 یسوف كناطلس هسوک لواهلوا بحاصو نيشنمههناطاسوا هکیک ره (نیبغو فیح

 * هاشداپ زا دسر نوجشسوب تس هیون ردنبغو فبح قهروتوا هرزوا
Eلوا هس ريا كع وا لا مکنوح دیسک لوا ندهاشداب (مانک دشاباپ سود زر  

 یو ¥ و 3 ءاشک هدبا خان وان زفابآ كهاشداب ارز ۱ دف

Eیی دکر ١ كوفر نعدخ ۱۳ تھدح قو 3  

 هبت رع لواردرتنود و رهح كع وا غاناتیسف هتم دخ كع والا نعد ردتاذ واط

 هنس همت مع تمدخوب نکیا شابق قلال هتم دخواینا قبقح بوبحمو شالوا قه
 # وا هکر هر دوب تربعآرما-ش هک یوم  رولوا شب ااطخ اعون هسابا لزمت

 لیدی لوشره روا وا كانا ترم هتفیدج هاشداب (وردد هکنازادسب دش زکر

 هاا هدب کو را يتخا ییرمغ هرکصف دک د روک یتزوب كنا هو وا هک هنن رزوا
 هرات دو داوا برەھ تورم بوم اب تورا هنس هب ره E n ی

 رلبا ترغاک الاد ق ی هس رد ارایتخا هساس < و۶ یلسرب نالوا و رمعر 1

 ترغاكا یاعت قح هسردیارایتخا ی هسک لوا هسوسەدانز قەن رە اک رر

 ) رویغا همانا ) رلباتربغ نسوا ناراب هل رغ كلا هسوس "یبشرپ چر مگتراپ ۱

 قح تربغ د یوم ¥ ردریغا ن ندشالخ دنا دو یلاستقح رمساوو ۱

REAك رل رمح لا ەل ید الثم ) دون مد رم ترهغن ۳ رخ هاک * دول  

 هک یوئنع ۶ رولوا یک یای ع٥ نم رخ ینربغ ك - ةلخرواوا مدنک لثاایف یتربغ |
 ندهالا نلصإ كرلترغ CÊ یق>عرف 8 ناقلخ نا # هلازادینا داهترغ لا

 كنريغو و نسههش كولب عرف كنربغ ق یتربغ نالوا یال كس الخ زوکاس

 درک نا یافجزا * ۵ * لک مزک و 0ك ناعرش 4 یوم 3 ردیاب و حرش ۱

 كراکت نالوا هاد هدلوا مروط تباکشو مدوق ین > رس ك E2 ترغوب ( هد



# ۳۱: ۷ 

 هنسانوم فرط فرح EE ناعا هک *ی ۳ : كغيدلات ورك لوا ی طرف ا

 نوساوا یفرط ن اءا ہک رکو نوسلوا فرط رفک رک ہرزوا رردغوب رولک ید
 قیق> هک هلا بس هنره نلوا قرف هدلا لس هلاف ورک ندةح هار هک هل-دسهن ره
 یسکیا عب شا هلابب زو شعاه تشز شقن لوا نسهشود ن ندتسود نالوا

 رد هشس لاعفاو هم ٩ لاعاو یه هد و رفک دارم ندنشز شعاو ردرارب هل

 لاّوسرپ رک اهداروب ردهدنسلاعفاو هتسح لا عاو تاعاطوناعا دا رس نداببز شن

 ناعااما رلبارود ندم هارو ندفح یتاساا هکر دوف نایصعو رفک هک هس روئاوا

 هللا هجوا اصلاخ مالساو ناعا رکا باو لا رد_یمراو یاقحا كابا رود كمالساو
 ندقح ترضح یناهکردررق۰ هسراتفقحیارب ىلع هو نالوا لعاعو هسرلوا
 تروص تالاعا لوا ماسظع یایاوا نالوا قع سی رابارود ندیهلا قد رطو

 لزشم ن١٥ یبحاصكنا هکرارئوط را هرفک یا بوی رابتعا هنغیداوا هدنس>

 هللاو دعسنم رغااناو رویغل ادءسنآ مالا هيلع هلوف) * -همردو رواوا شاوا

 ثیدح دورو بیس (ناعبامو اه رهظام شحاوقلامرح هنریغنمو یسررغا
 هکیدد داوم ند هس هدقدروبدح هرلادا قذق یلا-هآ قح هک ر دلوا فب رش

 کا مسزوک رانا رو فا هل-ءوناخ ییهسوک رب هد-هاخ یدنک نی رکا فا لوسرا

 رولیق رارف ینازو رولوا هلءاح لوا كد هیصلک دهاش ےسردیک هکعروتک دهاش نب
 شوناخ رکاو مرر هنا زا نوا یدق مس رابا قد نکرلب وس زوس اکا ر او

 ۳ هکر لب ؛درود مالا هيلع فر سپ ررداوایب ترس مسروا وا

 ردروف دهس لرا ردرغا ند هللاو مرویغ هدانز نددسس نب و ردرویف د ءس

 هدشاوارهاط ندش>اوف لوا ی دابا مارح > یشح اوف هکر دن ددنربع كهللا لوا

 رددرب * قسح هک دمآ روسرغ ناز le هلج + وشم ۴# .ددلوا نطابو
 یرلترمضح یا قح هکیداکرو ۶ ندینس لوا لاع هل ( 3 ع نر ترغ

 یلاع هرژوا یرغ كاد اد تربغ ید یدعالا قس هرزوا ماعوب هدنبغ

 i + یوم 2 یدلا ندنترغ كلا یترغ قلخ ر ا سد یداوا

 ل-الاق یلاسمت یادخ لوا (دب و كيندر د ناجزا دلا « دلاک نوج ناهجو
 لوبق ندناچ هوا هره ی د و كډن ردییک بلاق تبسذ اکا ناهجوردیک ناج
 كل فلخ سب ر درز یادخرتومو قرمصتم هفیعطا ق هدلاع داسحا سد ردنا

 رغ ن دیقیف> روم  ددوجووب دوهش باک رد ربا كرم كلا قرن

 ن رارایق رظن هبیرر-۶ ندنآ بوروک ینا «دندوجو تار كئشرهو را نمروک

 یا هبهلا ترمغهساوا ر داص یوئعم تادر نددوهش با- وا نالوا برقه

 و ا ردا لب " را هس a a ناعا ندنس هبت ره هنناععو هدهاشم |
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 ففف ی وتس

 هسقیفح كلا هک ردراشلبا عضو تاعالطصا ضعإ نوح رارمساو افخا كرارساوب |

{eed 

 ات ۳ ۸ رفا هسشعل رس , نوناتو ا هتف رط بدا كلبا ری

 ن رارروب مہ 2 رد هروت به ھه رگانو رایغاو هروهشمو دم وهم هشابرا لأم

 E یاب تر لکد تروص ںوبع بل ردندح و یاب رد بادار مسد با

 ردستمشپ رب یرارهاظو تدحو رګ یرلنطاب هکر دتالو بابراو توبن باا
 تابئادا رم ندنوب مسید عانق دو مع هو مال نب ندع رولو الادا رم حب نو

 راک رارسا ق و اود س رواوا دا رع قوا قاب لوح رب و قاش قیفح دوحو

 معز دام انعم نالوا دافتسء ندظاعلا درع راهسوک ا ا هلام د ھاشم

 هبكلل سلام فقتالو یدرویب یمن یا قح م Sz ت دیک هشناج راکنا بودی ا

 مراتفک ؛یرایسب ز نم * شرور مسشآ یی رز یه 1 یوم ¥ هلآ يع

 ےشمرونوا ینکا یزو ند نکل ذذل كعوردو ندمکلش رش هدابزن (شجخ

 هدسنفاطاو توالسح هدابز مورد سعب مک اسو سوماخ ندزوس قسافوچ ن
 قوح ف هب ذل تال افمو هد ہیط ت تاکو مشموتروا هحولا سوق نوڪ! داوا

 لوصو هقوذ و كرلناوا هل ءافرع هکمتلوا نماصو ا نوجا م گی دل

 هکر دسلوا ت تلعو باس هنر اهطا كراتاصخ وب و دواوا هلب وب ي وت راو

 (ناسهن دا شرتور ر باخرد * ناهج ودزاام * قیر دش کات ٭ یون #۶ |

 هداج قاب ورشرت ندنلها كناهج یکباو ندناهج یکیا زمکل ن ریش مزب هک ات |

 یمه كی ٭ نمره دبان شوکر هرد کات 46 یوم ۶# هلوا روتسو ناهن
 مالک ب راساوا مرجان ی نیمی هک هضاوقره زوسوب ان ( ندلرس دصز موک

 سهل زرایوس ن رپ ندندارس زو نوعا كلا هيملق عامسا یم اما تفیف>

 لاثما بورضو صقو دیعو ودعو یهنو ما رمکیدلی وس رنک ۱« دب ونشو
 نالوا بس اثم هب 4-هل طم تدحوو ندندارمس انایحا ردن ان ممیاشم تاناکحو

 بیس ءنمکیدلب وسزا ندزوس هنوکوب و زررونک همظن یار, هدزوب جد نده

 یخد هکءلبوس زدفو و یلک رزوس هنوکوب هنشوک كراناوا هناکیب و مرحان هک ردلوا
 رواوا نوا كلبا ملعت تدارس هبلاط نالوا دعتسم باس

 ۱ نارفک هچ یاماو ءارزا هچرهب هیلع هللادجر ییانس مکح لوق ریست ل

 | + اب زهجوشقننا تشزهج قفارود تسودزا هچرهب * ناعاهجیفرح
 نس لاق ورمک ندادخ هار هک هل-بببس یش هنره هکر اروم یراترض > ییاتس ےکح

 | ناما ےک هسکرکو نوسلوا رفک فلک هکر ک نست ناعا هنورفک هث فرح لوا

 ۱ ردقوت قرف چ نسل N لوا ند-َةح ق رط موج نو وا



E. ۳۹ را 

 هود باس هرزواراشعاوب ریس سفت لهآ ی هبناسفن وک اک مک : ردنانتجاو

 لععوت رخآ قیفح بو: یا هکمدید هنرضح لوا ن سب ردرل-فلبا قالطا

 یکلاصوسپ ردیقب رح ثاکفوشر انو ردیقپ رغ تاکتسشع یاب رد كسناجو
 رک زس هکی هتسف لوا میم مراتب نی هموفوا ینوسفاوناکب یروب یدب د هلیق ناه

 تسودهلکلنپ هکنس شمروکه جن نس یسود لوحا یلشروک یکیایا نسرابا
 لاوحا یدنک هفب مش تایناوب نسراب وس كلیکیا وید مدیداک ان و نسراباباط
 هرلسوگ نالب یرمغ هدتقیقح یوشعمو قسشاع هلیقب رط كتا 4 ا E اعم
 نازرا سب هثناز ٭ ارو قسد. دراوخ ناسا کیا 1 یوم. ۷ ردضف رم

E = |میظعت رز عطعت تاغاک او در وکر وخ یتسود لوا لبه ناحیا  

 ۳۳ هلا هند فدک ان الا نوناسص زوجوا هدا ز یتآ هک ارب ز دابا

 ىف رش ما كسهللاو رد هديك نیلوا كياچ هدنناماطو تدابع كسهللاو نالوا
 یتسدندراوخ ناجنارک یا ندنفیدلوا هدنسهل زم قعوطروخ یی ودنک قغوطروخ

 یترما كئسود لوا هسیک نالوا لیقث هدفح تعاط یناجیا دارم راید روی ارو
 هژدباق:ییآ ندک ابا نعد لداانوتاص زوجوا هداب زینآ هکارب ز كدروک روخ یشدو

 لصاو هلا ېس هت برقو لدایق بسک ید ند بودبا داهتجا لدل وب ثاربم

 نازراوا کره + یو ۶ كدایب ینردق كتعاطو نرد عاتموب نوعلنا كدلوا

 "یبشرپ هک هلک لوشره ( دهدنان یصرهب یفط یرهوک * دهد ناژرادرخ

 یتردق كلا ارز ررب و هبهراب نان لسفطرب یرهوکرب الثهررب و نازرا هلآنازراوا
 بویل# یتردق كناجر تعاطیدنس ناجا رک نالوا تقب رط لفطیا سد نایب

 تعاط بولا یناوخو نانلوا را هسابا هتف رف هلاوخو نان نس ناطیشو سن

 ردرهوک هن اهناذدحیف لوا هکنسرلیبو نسردا عياض هدسنسهلباقم كلا ر

 قتشاع هب مهن هب یادت یادخ ترمضح زب نهلاهرس هللاس دق ائالوم ترض> س

 ژرروسی بودبا عورش هسدنابب ن نکیدبا قداص ها هدسنبحم طارفاو ن 4

 نی رخآو نیلوا یاهنشع * نردنا تسق ارغ هک ما یش یر ۴# یوم «

۱ 
۱ 

 | نیلوا نسب یرافشع كثب رخآو نیلوا ردق رغ هرچا قشعوب هک مق رف هقشعرپ
 نرضح م هساوا عج هرب رب رکآ قشع كن هلجوب ةسااراو قوا ردش ن رخآو

 رولوا ۰ كعد یدیلوا قرفتسفو وح قسع كنس هلج ندمهشع نالوا 4 یلاعت قی

 * ناب زمهدزوس .مانهفاریه هئرو * نا وز مدرگن مک شل هک یوثم »۷

 نالوا رکذوب (دوبالا دارم م وک الو-> ن .* دوا ردبل ع وک باو ن م

 ناب حورمثمو نشوز ندناو مدلیوس لصفم مدد لج ین زو همهلا رارما
 ۰ مه یدراش نابزمه یدسیلوا ك ماهباو ماها هلل ور ۳ مو
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 ققق ی و سا و و ود ریز

CT} 

 زول ھا نالوا یگ لاله قوشو قسع دعو سا ن الوا یک هراس یە

 | رو اسلا بل رولوارکفو لعع ۳ دن وب دار ندا اله رذدب د المع كس

 اکا هسابا لاله یلاع ی- ہی ر داالح 6ا کود ناف تلاع هلبا هطساو یکیدر و

 < یوئثم ۱۷۷ رلبا ا-.طعا ینافاکفعا طمیاعضا دنس هلابقم كنا هکر دعال
 نا فاشع “صر هکز ( مدفانشب شحات ناج باج * متفاا راهد نوخو هدام

 ینماهب نوخو یزماهب هدنس هلام كلا دابا هک لدو ناج لذ هدناوب
 كابلاءت یاد-> قید تفاشع ك دوا هن اج تملا ادق ناح ن دیس لوا قدلو

 هلت ٠ نو دلو ییسم>ا نم )ردا ت تلالد یس دو تیدح م کت ردي رقو تاصو

 رل هلو دن ینه دها-ثمو تلصو نالوا هلجاع تددو شات مکنوچ ( هتداناف

 هرکصادنا بولا نرلتد لوا بواک ن اس كلبا لدو ناح لڏي دیس هلی كا

 « یک درم رد نا هام تایح یآ 46 یوننم ۶ رولوا شابا ل ذب نیراناج
 یتایح كرلقساع هسوک نایلبا قشع یاوعد یا ( یدرب لدرد هکزچ یال لد
 لکو کالا نسنلوب لک وکر د « دککلوا , دنفشع قبرط كود
 دکمرب و لکو ک هترضح لوا الا ك زاوا یبحاص لک وک ید ہدک۔اک لب |
 ه دقات لذب « دسناون كترضح لوا یکحور الا ك سیلوب هبدناو هبیط ینای>و
 هدفاسطق * هل بها نيب :یوهلا طرش یرج لاذ (رعش ) ضراس هلا نیا لاقاک )

 هناهد وا *لالد و زا د صد مسج 09 نف ۷ یوم ۷ تقود تقوادهءااب

 نمد, ھر ورور تک * ناجو لع ناٽسڏ قرظر 1 مک * لازا“ نمای هدرک

 )د هدد نارتو هدیدودیا ۴# دب شب دا هر 1مادننم *ناوحم نودا نا

 اذاف رد هنلا الا دوحوعال هدنرادوهتش رظن لديح وت با را هک بلا طل ااسهبا عا 4

 ندننوب یسهبترم هی زتو قالطا ءاکرلهسابا هل ماعم ن هلبا نح بانج كلذک ناک
 دیس و دییقد هو لرلب وس ظافاا بسام ه هب ره لواوژرابا هلاکمو هلءا- ٥

 ناشلا ۳ زر رد ررلیفادا قفاوم اکاو ژرلءا هلاکمو هلماعم ندنتهج یس رھ

 هرزوا هيل شاو هن زيرا "یپبراب >| كاذک و رد ثلوا لزا هرژوا هیسلو هزت

 رولوا هرزوا بولساوب یمالک ید تالاف ثراوو لماک دبع سب ردشاوادراو
 یلکوک كنیفیفح قوشعم لوان هکر ولوااثع» ه- دداوا كمولعم ھم دعوت سو
 یدلبا هناهب هلا هوش وزان دص قلطم بوبحم لوا مدلیا بلط نساضرو مدنسا

 بلقمینآ یدانسا لد هب ییفح بوبګو یرتوا ندنسانغتاو لالم ندخ اکب

 هک ردهلا ه.دالم ینهدلواالحو آرم هترنضح لواو هلل رابتءا یییدلوا فرسصمو

 هند اغاما رد هبل است تفص هحرکا تاالعو ردیک یراکدد هللا سرعو هللاتب

 یربن ییباغ سنا هک ر واوا مجد یقالطا هئرمطح لوا هلب راسبتعا قعلوا لح
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 ھا یا رط یل د هن راف رش دوجو یدنک ه-سداوا رزم كالا نار و

 | سما ’.Am 2 روئسهو ن اوا داب كب اک نالوا را تد »وو بودا با طخ

 | ی اوسر هنرو * داکی ايس لس نوچ ن نکدنب 6 یوم ررروب بودا
 ۱ هدحو ید هيلا قلا رجو یقانالپس لیس یخ لاد انالوم یا U یارو وو

 ليس لوا كسرابادن رکاو نوسابا ناب رک درب ۷ روس نالوا ق لحي هنفیه> و

 بارخ ینکارداو یبقع كرالقاع نالوا مهفا فیعض کا رایا قلبارخو قاباوسر
 ۱ رد هرو ڪک هن الف هدتادع غ هر ره دویلوا ق-شامو هن الوا یدنبم ریذحوب اما رابا

 ( دوب یناطاس ج ؟ نار و ز * دوب ینارب و هکمراد ع هچ نم 4 یو٠ ¥

 هناط اس هدنتلا هبارخو نارب و ارپ ز هلوا قانارپ و اکی نديهلا قع م رو هن

 وجح* * ر قرف رظ دشاب هک دهاوخ > ی قرغ 4 ىوش # : رولوا ما . توسام
 جد نالوا قب رغ هتسهدهاشهو هنفشع كيلا قح ن ناخ رگ جوم

 ندندیق "مینو یرفات هلوارب زورب ز یک یوم كنساب رد ناجرتسا قرفتسم « داب ز

 | يسا دین شکلدولت» رب درو ردرب ر < یون هوب تا
 لر شکلد ربت كلا رولک رقیطل یوا دو خا رو اک كرف.طا یمآ كلا رد

 قرغ هبت معرب هسوگ نالوا قح قیرظ رولک لر شکدد یبربس دوجاب رواک
 مشوخ یقلا كلاب رد تح هلوارب زور ز یک یبو» كنرح ناج هکرتسا قتلوا
 م دعو هیانعوب یتا ول سا هاف قرف رولکرت شکلد یوا كلا دوخ اب و رولک

 هسوسو هدرک هراب +6 یوث ۴# زرروی دارا هدسنءفوم تلع ءربیعاو قرف
 یا كسرواوای دل راب كن هسوسو اریز ( الب زا ینادزابار برطرک 9 الد یا
 كسرولیف قرف ندافصافو ییافجو كسروا , ورک ندالپ و انع یر طرک لک وک

 «یونثم۴# ردفملوا قرف كنهداضتء لاوحا هلجوب یطرش كفارفلما بن
 هکید ار NE ک١ (تمزلد دارع ین یدارصیب * تسرکش .قاذماز تدارک

 یدنک كنسرکا نعل هن-انعقوذ ردو” ردصم هدنو قاذم هد هسااراور ؟ش قود

 لربدا نادا مه هاب ذا یکر کش اکس لدا مو هسراراو یتذارکش نوا ل دارم

 یدنک ق ثامرکا هل وا یسلوادامی كهشاع یدام لرماد هکنوحردیلک د یدای

 ر درره نوا هس وسوه درکه راپ هکلبزاوا قشاص هسرلپاراینخ ایت داره نال وادب ذا یک رک
 یدا م كنس و دو یاتف ینافیرواندن دارم كنود ین دا مم یدنک یناشتةش اصارب ز
 د رتو كالاصو دب را ( قاشءلا شب لااک ) ر دکب دا رم هبیدنک ینا هسباهنره

 * لاله دصیاهبنوخ شراتسر ھ + یونس ¥ دی رال دن راام كر اف (یرعش

 ودیا نوجا یسهراتسر رهك وب لوا (لالحاروا وا نم ر او

 هک یا 1



 ی

 سرد ۱
 ار شیلا برفتنء) نوک قااخ ترصضص> ق ا 19 رهاط ناو نذل »

 هرزوا یس او كلش دح ( اعارد د هیلا ت تار a اعاب ىلا ترقتنع و اعا هلآ تب رقت

 ند رع برم ترو لوا ۵ اقا تر ۳ هلتدوعو لاش هل رمطح لوا یسهدن و

 هفت ی ۹۳ و هلن برت د هداب ز ] هبهدش . لوا بودا لز 0 تجر

| 

 ۱ دایص دوش ی ٭ یوم ۴# ,رارروب بودا داریا هدنعفوم لث قبب وب نوجا
 یرلنا ہک ره هراشوق دایصالثم (راکش ارناشبا هاک ان دنک ات *راکش ارناغ ی |
 ۱ هئدیصو زولوا شادو تمدخ نوعا دیص یدک دایص هدایح لوا س هدیاراکش | ۱
 راکتمدخو هدنباکای >دی دیص كلاس ڊ هیلیا دیص یف لوا ہک ؟یوخنرولوا او

 ( ناةشاعراکش ناقوشعم هلج * نا هتسخ نارلد اراالدیب یوم # رولوا |
 عج رد رل شاوا بااطو راشعسا هلا لدو ناج ررماد یرا-ةغاع نالوا لد ی

 لوح le یا د ویو قرشو رع كاا هکندتهج لوا ردن راکش كنقشاع راق و شعم

۱ 

 لص ااو هیمشاع یدنک یتسیفح كقوثءهره س رواک هروهط دلرعبع

 4 یوم . ۷# هد هد سراب ۱ ضار رعا ندنا اتروص هتحرکا رواوا ساوا راکشو

 هککره (نآ ھ ونا ۵ ته تدسش وک * ناد قوشعم شک قشاع هک ره |

 E ی ی تا

 ردوب یه تو ۳9 لوا ارز لب قوشع« یا سوم لدروک قشاع ینآن |

 ینیدلبفتباکا قوشعمو ردةشاع ندنهچ یدل تبع قوشعم یعب ردوا یهو |
 یا هلا هکر دوب نالوا ےهفنم ندد آ هنوبح و مهبص الش ردق وشعم ندنهج ۱

 | هجونعو بع هجو نم بح سپ ردکعد روس یهللا یخدرانوب و روس یرانو |
 هک یونشم ۷ رواوا دوجوم هلیب,دبناجیکیا تیقوشعمو تیقشاعو رولوا بوح ۱

 رکا هنشت الم (ناکنشن ملاعب م هد وج بآ # ناهجزا دن وج بآرک ناکنشت

 ینرشو ردق كيآ ارب زرنسا یرا هشت هدلاع هبآ هسرادا بلط نآ ندناهج

 هم وب ید: و فرش كآ یدیا هوا هشت کا رواوا مولعم هلبا هنشت |

 قشامنا تاقالع بی رق هش رخاوا كل دلج قیفص و لرب نالوا بساثء |
 هک یولثم 7 هيف باطیلف ردشلوا روک ذمو و ر وطسم هدنخرس ناهج ردصاب ۱

 1 ET شا ۳۹ r ۳ وا * 1 سودا و تسوا قشاع هکنوح

 یکساوق كس هکنوحوا لوا سا نسردوا ه-هیفطاق بلاط قش اع کنوچ ۱

 ظاشاو هذ نوعا عاتسا یجالک دار ندکمکح یخلوف لوا قاو نس هکج | 4

 ِِ قیفعح قوسعم لوا مکنوح قشاعیا ددرد انک ندکلیا

 نامهنسهلوا س شوک, ن س هک ردلوا نالوا قیالاکس هيلا هيل یرتوا ندکذبا عاقتسا ۱

 ندیدنک و ردک الوا قشاع هبیدنک هک ی لوا دکتس هلق عامسا ییسالک كلا |

 فیض هک گپ مزیتودنت لیسرب لک یرسس كنیدحا ین نعو یوم اا 1

 ۶ ۲# ۶ # 4 یورتنا #



 یزاجن دوجو الثم رددو> ومو لصاح یسانعم ینو تابا هدناوکا عیج هکلب ید
 كلاس س رد نم هسالوا تبسذهب یییفح دوجوو ردتبثم هل رابتعایسب روص نیعهنو |
 . هیلصا تیمدع بولیق ین هللا یهلا قشع نسیم وهوم دوجوو نسر زاح تابث |

 | قثو روا وام هس ساد مقطع یثزسن اذن ماکد تابثای هس ساوا لصاو هنس

 نیعتو ریه ندنسهءوهوم تیثاناویددزن مهام برین تریغز قحیلو نالیف دوجو
 هب رابتعا ینیدلوارخآ دوجورپ الفثسمادعام ندقح یسایق ر دقت نادت هيثم
 هفاط)ا هد> واا روهظ دوز ۳۹ رده رابتعایسمهوو یزاسح دوحو هکلب رداکد

 ینلوتاذ یب منم مابا هن نم نس هد مو ردب زاسبتعا مار یموهو» دوجو لوا
 سا نەم كنه رش تابا نالوا هدالبقام هرزوا همدقءو سب ردیک تاکید |

 یرلعد شاب شواخو تسوا قشاع هکنوجردوک بطاختو ماکنم هک هلارکفت ید |
 هرس هللا سدف انالوم ترمض> سپ رده رابتعا یسفبلغ كن هقلط تدحو یخد |

 | بودبا تراسشا هنفیدنایق لصاح هلدوجو كرت دوجوو هنخیدئلوب هدافاس زب رم
 ردیس ارد ن ۱* متفاب ردیسکا ردیمکن سم 1 یوم %3 ررروسج ۱

 مدلبا ادذو قرص رک ر مدل وب EAA یکلسک ن ما

 كعد مدنان وا هدکلسکات یدک وچ سعب ردزناجیخد قلوا هل رگءابس)

 هدر "هد ناعلخ هلج * دندوخ هدب دنن ناهاش هلج دک یودثم ا ا

 ۱ ن دوجو اذهلو مدلو هدکلبا و یدوج وو هدانف یاعب دارم (دندوخ

 یدنکرلهاشمیچرولوا كعد مدلبا ادقو لب هداف نی درو هدعلوا دوجو یب

 ندهاوا بقتلم .وندقلتق تم دخ هجو نعهش رل دن یدکی درلهاش نعد كنس ەد

 كس ەد رم یدنک راةلخ مج رارولوا یرلهدن كن راد ندتهچوب ررلاکد یلاخ
 ۱ هیسوک نیلبالذب لدو ناجهدنبح قد رطیدنکق الخ هلج دار ندور دیس هد ر

 . رواوا كعد ردپجما وا نشاع سکره هنقشاع یدنک هلاکو ردیج رب و لدو ناج
 ۱ لوا ردفاتشم هداب زاکا هکسوک لوشره لب هلوب یخد ییقیقح قوشع» سد

 الا قوش لاطالا en ث٫دخلاف لاقاک) ردوا تشم هداز یخداکا هاشداب
 | رارب

 هسرلبا كل هد زدن نونا هک هسوک لوشرهو ( نوش مھل هادسشااناو ينقل ىلا

 ب رفناک او رولوا نوسهکنا هاو هل هللاناک 48 ناک نم یخدهاشداب لوا

 هاش بناج یت تسعموب سپ رولفادا ییسزا ولو جاو عیج ناو رولیق ۳ تدسناو

 تسد ,E ناهاش هلج % یوم 9 رولوا رولوا یناکم هنکلهدنب كدبع ندیفیفح

 كند یدک لقا عیج 0 شد وخ تسم تسه ناعلخ يلج ٭ | * ار شد وخ

 ۱ بلاط هریدنک قي الخ عج نسل ر د بدید یدنکر فلخ عیج ردنا

 | ندناو قلوا ٽس» هئلوا قد سە كن دنکو قلوا قشاعو با اط هوا قشاصو

GEE a r TEE۱ سس  

 . + تذل #
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 هرهظم رخ یی رهظ» كتفصر رهو زس رروک رهظ» هننصر وار ند هيلا

 هبهرطق ردراو هر هنوک رپ هد هس رهورمس ع ولر هدرمهرب ره سا ندواو راتو
 یدلیکءراون سش یی یخ جا دايو ه هرزو یه هرب و :راخز رګ یی لس کدر 9

 هرک یکیا هتروصر و زلوا ناباس < هللروص, هاا یکبا هکر دو یا ناش س

 نیت رھ ةروصاینجبال هللا نا ىکا فانا لاقاک زای لج هرزوا 7

 كعد ینعم ه رزوا ردقتوب هدداوا مواع» ه٠دةموب سا ةدحاو رم نيتروصلالو
 اکسو مدلی وساکس انالومات مدسابا ناهن ندهدآ هکب روهظو سن لوا هک رواوا

 مالسلا هیلع لینارم> ینا نسرکح نس هکعوب و مزایا هلءاخ یروهظ مکیدلبا |

 مد ندرو-هظ هنوکو باس« هک ردرو -عان سفنوب و م زاب وس اکا یون و زای:
 زب علا هرمس هللا سدق انالوم رو چا هسسناوا رظن ہد مهالا شف" سد یدهروا

 هدزب زعلا هرم هللا س دق انالوم ترماع> هک روهظ لواو ر داکد یک مدآ روهظ

 تفص لوا ندبا روهظ هع هدهالساا هاد مارا ترمع> ی داوا ناسیع
 نالوا صوصخ هبانالو+ مالسساا هیاع ل اربج هه اینو رداکد تااح لواو
 یدسءروا مد ندروهظ نالوا هدانالو» مالتساا هلع یهع ترمضحو راب ی

 قاوا لطفا ندایبنا رب ماا هرس هللا سدق هن ائالو« ترمضح اذهمم نحروایخدو

 سرب قحیسانعم كاعد ی دهروآمد یخ د زمر نداری یلاعا ق>و راک مزال

 كني رغم رد هلکنا نم دوجو مزب و هلهرب یروهظ كنا ار زردکعد یداک هروهظ |
 ( لالوا A یالوارهافت تساو * وئزا نی دوجوو e رو-مان (تس)

 یذلا ناال * انالواو هالولف * رعش * كاش ترم ودب و۰ یاهو ید

 باج هکردوب ید ییسغهرب الا و هاو رو اوا قد صد یاوذوب لوق # ااک

 مال مهیاع ایلنا هکر رب و تلصخر و تااحرب هاو ضب العو لج قسح

 دنع تنك لاو یرعشالا كلام یا نعیورا؟ ) رردبا کكشرو هطاکاادهشو

 نونا مهبل ن کاو ءادهشالو ءادناب او دلاداب < هلل نا لاقذا مالساهیلع ىلا |

 نالوا مرلتس» کشرو ةطضوت سا ( هللا نم مه دعقهو م وب رقب ءادهشلاو

 مالسلا مهیلعایننا كشرعان ردااضتفا یتملوا هدمالسلا مهیلءاینا دعقم هیتر

 مزال یسلوا لضافءرزوا مالسلا مهبا ابا رنو ا معدلوا ما اده شو
 یی ماب ا نم * ؤو تایئاتفآ ا هجام یوم % معا هاو

 لاثم هنغیدلوا تابثا ردفورحرب رشم هدنسام ینو تابثا ردنهدنغاام (ینئوتاذ

 هدیسراو نابزویک ام هک هددوج وءدب رام لا هنغادلوا یا ېک تاکید د ناسالاام |

 ردئراشا هناا كن رب ره هدح لع 4 نڪ ق“ ردنرا.۶ ندنیماک ۰ تعاجامجد

 هدناسنا نالوا لباق یظفلام یک یخی دلوب یسانعم ین تابثاهدنظةلام لصالاو



 ا مداهسم شوک ید ی( رج اا کار یه ناو ه لسلخا مک
 ندناو م دلیا ناهذ ند-هدآ ینا هکیمدرب لوا ( درن مهام یب رن ترغز قح #

 نس ءهاج نوک و ملاع هعوججو نسیرارسا كناهج نس یا مرلب و-اکس م دیلف تک
 م السا هیلع لیئارب-ج هک یر لواو مرد اکس مدعد هیهاربا لیلخ هکیمدلوا
 رب>و یدهروا مدندنا مالسلا هیلعیسعترمضح هک ر دهدرب لواو مر وردا اکسل

 هفیطا تا کوب یدهروامد ندنا مهیدزرسرب ند:یض لاکیاءت قح یدمرب و

 هد چک نی-اوا فراع هتقیقحو فقاو هیانعم ن دنظافاا كن هف رژ تاساوب و
 مم هلوا لضفا نداسنا زی علا هرم هللا سدق ان الوم ترمطح هکر لبا مهف وہ

 هدلتوب هکلبر داکد ابدنالا ىلع لّص ید یرلذن رش دامو رداکد هلب وب اذه

 ناهر یرب ره هکر ونايف تراشا ه اسم هلوک جواو روئلوا دارم ه->و جوا

 هللا همات نەی! تم هتلر تح لوا ید لماک ثراو الوا رع دال اکا هسوک هکر دعطاق

 یتسب ر ادبالا قرط ىلع « دقدلبق هلباتقم بولوا ت أمه رهظم هتقفح كلا
 ىلج .دب وب ثراولءاک دب ید تقیفح سع* ر اونا س ءڈلا نہ داف: محقلارونک

 هل رع نالکه روه ظ هر اولا قدر ط لعهد اد نک لو اهدنرمصعیدنکی اک لواهدفدلوا

 ربکا ثوغو مظعا بطف هبن موب هکر ولبف ادابسانم اکاورواوا ینا جرت كند

 لای وس زوس هش رطقلواناجرتند هد څ تقیقح هردب رل ء رم كرابک نالوا
 یرلالکرنکا هکرد ضراف ناو ربکا حش ن دا شم ربکا ند هاج ردقوج ایلوا

 ید تقیق> جزم هدنلعژ کا هک ضراف نا هات اعسال رد هرزوا تدناسجوت

 ةروص مدآ نیا تک ناو یناو * رعث * ررروب هک رد و یرب ند هاج ردشلوا

 رپ راسةفکو ید راک دزو ًادخ نربطخ سد # واب دهاش نعم هبف یتاو )

 ترمضح رد رلشمروب ادا هل را-تعا یب داوا ید- هبت رم نا جرت یرارسا

 یوزک ید نا ارب ز ردا تلالد هب انعم وب ید یرلکدعارکذ ین رش,ان لد

 یدرواوا لکشم قیفوت یدر هسابا مالک دننام هک وات و ید ه.دددزت مد دڅ

 تاحالطصا یناجر سنو ردا جر سفن دارم ندد هکر دوب ندم ااو
 ندنوطب ملاع یا دالا سةن لڈم ہک رارد اق الطا هب هیهاا تاروهظلوشهدناب رءافرع

 هيلع و شاک هروهظ هداتروص هنکم نابع بودا اضتقا یروهظو جورخ

 تافصو اعسا یتادوجوم عج كسایفرظأ ها اکوب هل نحر ظذ رک اس, ردشلوا

 ج هبها #



 لوا ال EE , درک حدق نوجوادوب نوج # ۷# تسمو تسدنن دوخرا شقا

 ۱ بارشو هبوط حدق هدنلا ےکنوج ردن سهھودا ہد ینیدلوارابشه هک سوک

 | هک هلاسایق ه روک هک وب قارفو ق-شع سې رولوا هنوک هل هتسهک هلب وادا شوت
 ۱ هدو یکیدلبا ار >اوذاضا یتساضتقمو یتمکح هالقعو نکا داس هلت ره لعع

 ۱ بولک هشورخو شوجو هديا 2 e مگنوچ ر دریک هنسکت سمو 8 لب

 ۱ e, BN PERE خم طجسب زا ه دوب نووی تفص ن
 كرانرغ ر هلوا نورب ندكازداو لفع ادو هلوا جراخ ندتفص هکنالسرا

 | ردیجمدبا 4و كي رح یکلتسمرازغ مم ارپ ز رولواهدامز یکلتسم كنان دن طب

 | ردنورپپ ندقب رعتو فیصوت "زاد هکفوشو قشع نالوا یک نالسرا تسم سپ
 | یکلتسم كلا هسروک ی س زو قئوركنیلف كناو هس وق مدق هةشاع باق رازغ مع ند

 | هدک ناک هراز رم طس كتسهربسش راکدنوادخ ترضح سپ رواوا هداز جد

 | ترضح نورا هتفیقح رازغ رم كنم رابانج یدنک ندتس-لوا نورو یکلتسم

 ۱ ررروسب بودا ۱6 ورم ۶ هثناس كس هلاکمو هلماعم نالوا ةە بوبح

 ا نب ) نعراددرج + شا کنش می ̂ * نمرادلدو مشب دنا هیفاق 1 یوم *%

 هیت م ب هکر د اکب مرادلد مب و مرلبا هشلدناو فدرو هیفاف نوجا مالک م ظا

 نمشب دنا هیفاف یانیڈن شوخ ٭ یوم ۷۴ هلیارکف رکو نسو ربغ ند مق رمش
 ا شوج مقشاع ی دار < هبفاق مب یا( نم شرد CW تلود دیفاق

 ب ىلثمو رظذ كن دا تاود ییسد ن بیا یسهش اق ت تأود مه دف مب روتوا

 یرکت كن هیفافو كر هش دارم ندنوب ردقوب تجاع هرعشو هیفاق سپ نسنس هدقق
 ٠ دیفاق هد هبت مع لوا هعیع اینو رابا راسهشا یتساوا مومذم هدسیهاا ترضح

 ٠ كتا ( یفطاموصبلا غازام ) یهلا ترض> بدا هک ردموءذم كل شیدنا

 | یعچوا مکدن ردکملبا زواجتو ليم تریصب سهب هیربغ ندیفیق> بوبح ههاوق
 ۱ ترابشا هیاضموب هدننابب حبق لوادسلا روط> دنع لیادلا بلط هددلج |
 نرهح EF | لیصفت « دلا تاک نالوا قلعت هانمو ور دراشمروب ۴

 ۱ ارد ود نهو لوبقم رعشو هیفاقو مع هدلاح یرلفدلوا هند ره اهن سس

 :(نآزرراود زاغت دو هج فرح # نازایشیدناونات دو هچ فرح  یوشم #۴

 رلغاب ردن لثلا یف فرح نس هلی هشیدنآ ندنان با رک "ر دیش 9 توصو فرح

 نا > هدزوا یدراود كفرا ضا رو یاس قدادح یه رد راک كنب راود

 E ر مه رار تفک و توصو.فرح ¥ یودتم # رد ه دسنس هاش 1

 یا م رروا هس رب یر قفکو توصو فرح سپ ( غز م دوآب سره, ه نا
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 لامن قح 2 اد دقم ندنسادت | لیج راخ د EREY زاغآ كن 17
 _مالسلا هیلع لافاک ردشابا قلخ مدوم لب كز رول کا نددا حا جاورا

 تست نوردنا 4 یوم #% ماعذنام لان داسنجالالبق حاور الاق-لخ هل انآ

 هدکنو ردكنسیطوط لوا (ناونارب وت هدیداروا GS یطوطنا

 نسشمروک ینراو سکعكنا نسهرزوا كنو ردکفطا س هن كس هکر دناهنو نطان

 جنا نسردب راو شا ؟ع ك ور لوا تاکید روک ها رهاط كشواو كدشوب ی ی

 .تداشدر یم 4 یوشم r نس لاف ندنناد ۰ نسرروآ قراو س Ka كا

 یکر ورت «كاتاشس جور لوا (وازاداد نوح ار (ےظ یریدب یی # وازا دآاشوتار

 | ناسحاو لدغ ندنا یلط نسداش هن ندنا نساذه هروتابا ندنسیککلیداشو |ا

 ینلعتم هکبسج كفطان سفنویظح تكکسغن كدام هک رابرهیتمد نسرابا لوبقییک
 هلازا یظح ثكکسهن كنسواو نسرواواداش هش ندنآ ناس هار دن وک یرورمش

 هک یا 1 یو F نسردبالوبق ی ؟ لدع یتسوب نا نس + سلنا لط کس کلا

 هک لها لوشیا (قخورفا ناواراس یخودتس خوس یمنرهبزا نا

 كدلف !دلیق فلتو عياض یناورح ورو ةا لها یالخ ىلع دفا نوعا كلت كلاج

 هتخوسنم متخ وس 46 یون ۷ كدلوا مسجع و نرم بودیاهتخورفآ یکن
 | هتخوش * دو شنآ هلاق نوح هتخوس * یسخردنادنز شن شنان دهزان * یسکدهاوخ

 یمرسا هتخوسروصااو سعلا لها سکعیع مد اتن ( دوش ؟ شاآ هک ناتسد

 هت سشب سخ بود سا بقا بوق شع شنآندجلق نوناک نبات ہک هسیکرب
 هل وازولوا شنآذخاولباق مکنوجواقیسعل هتخوس هروا هتینا فن سوهواوهو
 رولیفبذج قشع"هرارشو تبحرانو رولوا شک ی آ هک لآ ی هنخوسس قعلوا
 هک هلنارذک ندرلناو هلبارذح ندنالقرات یو ردنوناک و ندنلوا ماخو هتخما ی ید

 هندئح و هح ون هنن هجاوخ سد رولوا كعد هيا اراک یراکل هدرسفوتدورپ
 ج

 ناه ھا نانا * غی ردیااغب رد یااغب ردیا 1 یوم 9۶ ریدبویلشاب

 تولبار نیل هکنوسا ۳۹ ردیا نودوامیردیانوسلو اخي ردیا ( غیمرب زد عیمر زدش |[
 كس هیئاحور : توقوهلبلف تا. كوا تەر رطرجات دوب یدلوا نآبهن هنتلا

 لة شا مد غزنوچ *< یونتم ۴ رولوا ترابع ندکلیا فسأتو ورم هنتوق
 بت یشنآ ملکوک هک عهروا مد هنن ( دسر روخو هتفش آر یر سش * د شار ۱

 یربسش نارجه مکنوچ یدلوازپ رتوخو هتفشآ شیارفو نارجه یدلواهدا زو
 كنورد لاحو هکاب وسزوس هلوا یه ود ینناقكناو ی دبا هبلغ هب رزوا كن هسوکر

 هتسودنل صر یاره هیلریخ هراسعتسا قیرطبسبپ رلاق یفاسط هکلیالقث |

 9۳ 4 یون رب من نوب لد بب وب نوح ا ےھت بروت لیت ۱

 وا 3
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 هرکصادک د د مداوا یناصندد زو مدلوا عراف نددک لوا هک رواوا دراو لاوسر

 هک را رزوب ادا یی وب هل, رط باوج هل او موب سو ردگعد ردنرلفصو غبردوت
 (تع-اد رب دوخ دقت دوجوژو # تدذ دد نایخ اهاغد ردنا % یوم ¥

 ردنددوصهم یور ن ددو بو, ةه ظح الم اک: فیعو راک-ءد لرد یاو

 عطعم ندندوجو ن الوا د-۶" یدنک تالا-س هسبا ندرک «دعاشو ند دو,

 ر دقلقلیف غي رد اره اظ هجرکا نوجا یاوفوانف كدوجو "یطوط س ردلوا
 تروص هوک زار اکو قصاوا هل وا ر دةلفلوا رور مم هلرا ندید نایخ اطا اما

 قوشعم رد رسم اسنطاب وه وف كبیموهوم دوجو "یطوط ر دد- سج عیرد

 *تس هراح قحابو دوب نح تریغ هک یوش ¥ مهفاف هاتلصو كايقيقح
 قسحیسلوا توفو یملوا شوخ غ سوب ( تد هرابدص قح مکح نک لدوک
 ابا قح هک لکوکرب ق رددوا هر اج ۵ ه> مکحو یدا رغ كالا

 هکانا ناب هلت و ینکردا هل هع ءا یف ترب- ۶ سد رداک د هرا زو هدر

 نوزفا كلا* تس همهر غوا هک شاب نا ترم ه6 یوش ۷# زردوب عورش
 سپ رد رغ كناتشایلکود ادخلوا هکرولوا لوا تربغ ( تس همدم دو ناب زا

 ندفطذ ینعډ ندهمدهدو ندا هکادخ لوا روط ت ريغ هئلوا هدنهکحاوسام

 ارد نءكشا اه ردیآ هی وز ۰۴ ردنور ندایصهو فص و نوزف ؛ندوصو

 اب زات یدیل وا اب رد یاب مزوک م عل رد یا (یدیاسج زریاد را-ثنات * ید

 نمراس كرب ز غر ن٥ *یطوط 4 یوم ۶ ی اا اراد نالوا

 راس م ع یمولب و-> كر ز مب مطوط مب ؛ ( نع را هاو ترک ناجر#

 رولوا ۳۹ ندتس وب باوج یناجرآ ا ترکفم "د رد هثعانعءیوخ هدنو

 یبیطوط لوا( مدیداناتهننک لوازوا * مد آ دادانوداد یژزورهجرم 6 یوم
 ر دناها دوجوو ینا ذا حور دام ندا هکر دذ رع لا و فرصوآ

 یدرولکاکب همر واور, و یزورو قزر کا یهتسنره هکید غ ممر یطوط لواهکرید
 ح ور نعل ردهبانک ند ورا هم مدعو ندشسذا چ یدبا سنوءاکی دادو دادانو

 دوخاب و یرارطضا تومان ههرب و هکر کور و نقزرو نیا رک نا تا

 تومو رلوایاخ ندءلوا ساومو ندک.ک هلا ىذا لده-:امز یراس.تخا نوع

 یوم دداا دن تو هاو حود نکیلو نلوا ین تا حور نچ رکا ہدکد اک

 لوایطو-ط لوازد هدنربد- انمدآ مدادانو مداد مدآ داداو دادزلوا راو

 یس ردییبا ولاق ہا ولاو مکب رب ت ؛ رب تساا دارم ندەت مک هتک لوا هک رواک ۵م دان ا ی ند هنفک

 دوجو زاغازا شد شد # وازاوآ [یوزدک* یطوط 4 یوم ۴ ردانشآ یزا لب

 هلبهاا یجوالا نایو-س لواورولک ندیحو یزاوا كنا هکر دیطوطرب ( وازاغآ
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 من رخآ زا ۰ ۷ دنا زاد یو و ٠ح۵ * تاب * روآ رب یی هسته شا |

 زا ید نوب رواوا یززا 9 ید لرو الاف ند (زاغآ یو باس

 هلوا تیادب و تبا ھن نالوا هدک واس داره ندزاغآو داره ندا-وتنا هکر واوا

 تبادب نوا نيلاط لیمکت هرک صن داوصو هن هب ره تیاهذ یسور كاالمکم رکا

 كابا زاورپ هزاغا ندا هنا سا راردبا لوزا ه-اک.ا هل درب سم ہک واس بتا ره

 لاوس ندنباهن ويد هناهنزم هی رپ ندلرلارما ع درج مکتن رواوا هله جووپ

 ناسناوا رک ذوب مالوب یدرب و باوجاکا وبد باد الا عوجرلا لو ى »اب

 مسفاالرپخ * دبآت ن نادان ترور شام 3 یوم ۷ رواوا دب و۰ ینا:

 (وت یو رد مدش ی هدب زو هوت یدراب مد غراف دکزا * ۶ اکیا ناو

 ر دتر قشاو هک ردکعد هب و یه رواوا زک< هله جووپ یتیم ان هنابفام ك نب و
 | لد هدیاات ےک نالوا ان د هاهیفو ادراک بواوا نادان ندااع زالوا رکذوب

 ( دلبلا اذهب مقال ) لدهدسکیفات وقوا یب مقال قااق كرتسا دهاشرکا
 دیازوهن رهش هکموش مردبا حق نر مالک رب دقت را شود دن از یال رم ٥۰ هد

 ل > تناو) دان هن رهش هکموب مرگ حق نب کرارر و ی -»» هل ر وب راد د لک د

 هکناذ کل دس مق سا نسددنا لوا> هنر ھڈ هکموب زم کو لح (دالا ادب

 تاک دلبا لوا نس هنرهش هکهوخ مردبا مز ی قھاوا دنازالو رد

 نس رکا رد رم يکناش كلاس مدق هرهش لوا ردنیکااب ناکاا فرمت ارب ز هدااح

 هجر دقت وب راشاا هثسا و« لال - ید را طهر واوا ك٤د مدربا مق اک كاوا

 ندنسو هدرهشوب كابا لاتف هارافک رد) ال> مگتناکس هک مردبا م3 هیودلب وشن

 لالس> كانا لاتف تعاسرب هل رافک هده ماع مکتن یداوا لال = هدحار یرمغ

 هدیص ییسل هد هرافک نس لال ن رسک رهشوش ا ییسم دوخا یداوا

 رلبد روکر با ھ تا بت رح لال یصرع ا یخداکس یک یراک دابا لال ق: ۰ رلط رعد

 ردحایشالاوبا هک هلرا مالسلا هلع ترمع> دا يه نددلاو ( داوامو دلاوو 9

 مالا هيلع مدآ ی! رد>اورالاوبا هک هلوا مالسسلا هیاع رم مغ ترمض>ار و

 رد عسق باوج ( د کیف زاسنالا انغاخدقل ) نوھ یدالوا یخدنوھةح
 رخآ جرو حر تةش» لوا بعآ سا هدبعاو هدجتر یناسنا لابا قاضرب افیف

 هاو سام مل او مو -مغ» هلن ند مغ ساک مرجال ا-مهنيب سقو ردنوم ة-ةباضم
 صال ندناهج هاضء E یافرع ردقو رازاق ج اش تەح ردرلاوزګ

 لس هدهاش» کف رش یور كس مدلوا عراف ند ګرو دیک سیا ن را لوا
 رواوا مزلتسء یجاوا فراعو اناد ةيا:کلا قد رط یپ-ع قلوا عراف ند دبکو 2 3

 سبب هدکنبشو قش» ,یوج كنسبوب#یا مدلوا یاص ن دملا محو ندع د زو

 # لاوسر ¥
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 تفعو اره نو 0 ن
 رویط ندع نسنس یسهعدخ مهو یربفص مه كرل شوق نابز ی (ییوتنآرعه
 ۱۳ سلب وزو هرزوا نادا ن دا رنو یضادلا تادا حاورا
 نسنس یسینا كنبح اص تح وو نارجه مه نساس یجلیا دیقو دیص هب واساوب

  oeنی 3

 هر هبوک نالوا تفرفو تشحو بحاص اةاطم ین- هد رولوا ردم فاض ء هدنشحو |

 یهدیم مامادنج ٭ یوم ¥ رولوا سذا بیس تا نیلیا رودص ن سس ۲
 ناما رد ةن اکب ن اسا زسناما یا ( ناک نم نیکب هدرک هزوتیا * ناما یب یا ۱

 ی اههدصو هل م ر نس یا نا رر و ناما نامز قوح اک, ی رعد نسررب و ۱

 نیس شا دف کرج ی a 1 ی دار و

 طظسح ندا طظ ن عدد هلو ازا هدنخاک | ۳ ی م ر

 | او یوم ۴ هاب وسزوس یلعتم هجو هلظو هلا |
 ۱ | رب و داد دوخا ردن جالع اکس هک هل وس باوج کباب ( هدداب یداش باز

 ندحرف باا اک دوخاب ردو جاهن  کیم هک هلا تام بواک هداصاا ىع!

 ا س تو هب هر ؟صندک دلی باطخ هناسا سب وا كاسنحرفو

 (نمزورفا حرون اغب رد یا * نمزوس ب بل E اف رد یا 46 یونیم »۶
 | روم یزور مب اغ رد یا می هم دیاوحشو یاب تلط ےب ن وسلوا غب رد یا
 دنیا رود دشلوا عفاو نع زورفا ع رو ضب معصیجیدا

 ییسطوط یدنکو رولوا كعد مرول یچ رر و ایض هو یج ر دال هلعش حایص

 فی> یا یتبمی رولوا شايق لاش# هرونو هح هرزوا یب رط هیلبثع هرامتسا
 یعلب ابق رون» ییصص تالیداشو یجدیا ازا ا مغ تاط مپ نوساوا م 8 ردو

 رولوا كعد لدنك ك دا یک ژورفاد ز زو رو زوس تلطمح صاکب ن ۳ رح

 ( نعزاغاات هدیرپاهتناز * نم زاورپ شوخ عمم ا رد یا ٭ یونثءع ٭
 | ن داهتا نمزاغآ ات هدب رپاهتناز غرم زاورپ شوخ و دنلب منب نوسلوا خي رد یا

 | یسهیناحور توق كل وا تقب رطرجاتدا م ندغ مم دن وب ع رم شابازاورپ هم زاغ مب
 | ندنا دارم هکلوا ادم ندست شب فنر یسلوا نارپ هزاغآ ن داهتناو رواوا

 | یسلبف رتو جورع هبناج لوارد هنا ناسیعا برم دوخان و تید>ا بر
 | مفاو اهتنا هدکلیا یلوزتربس ندلوا ًادبم هنحور كنابسنا تب رمشپ هبت رم رواوا

 تاهت یسلوژت ریس بواک هت شی تودبآ یلوزربس ندزاغآ حور ةكنوج ردشلوا

 لوا بوراو یټ بولیق قرت هلیجورعرس هزاغآ ادم ات هنب هرکصندنوب دواوب

 ۶# ۲# رگ ¥ 4 یورفا ۳



 ن سلع ذم مدها e تاقوا كنا كبح ی بم دل اھا لوو هو ری

 ۴ ناییلساب لاسهف كئم هتم“ یدذلا ذهام هللاق و مالسلا هيلع ناعلس هم دتساف تاک

 ی اشءلاو لالا بحا اناو بوبحما الا هماکتنال اال بعمل ناف ىلع ل_#تال
EDE RK۱ ۱ 7 رب  

 كنا ES i e 29 WAR مقا

 ترا ناز كنابز سب | دج ناب م دروج زوب روش ىلع ندنوب | ۱

 ا ا برس هر ضعم N ا 3 ی

 * سرخ مهو شنآ,ه ھ ناب زیا 4 یوم # نس روایف م لکت هج  بوبع |

 | نساعرخ - مهو نس شنا م ® لا یف ناب ز یا ( یتز نمرخ نرد شا نا دنج

 | ندنسلیا ملک ینا ردت ۱..دسح نمرخ بیس ہک هبط تاک یسلوا نمرخ كناب ز ۱

 | ند: ات وسینا رداءاط نهرخ قرح هک« دساز تاک یسلوا شاو ردنتراسبع

 ۱ یک نال نالوا تائح تاعاط دفع ع! نسدروارب هعن هم رخو یشناوب ردتان؟

 | هسجرک * دنکیم نافقاوتزا ناج نانرد ۳۹ یوئتم ل نسرایوسرپ هجا
 ناچ هچرکا رای ناف ن دنس « دناهن نا ناز یا ( دنکیم نآ شیب وک هحره
 یاب ر یهذ و یهلارما مالک نالوا رداص ندناب ز عرصعوب راداییا كسربدهنره

 | فاکت هناج ند وهفیناب ر یهو یهلا یا ناز مگنره هک ردهروک هن داوا

 | 4یوم ¥ رابا یتا هسریدهنره ندنهجوب بویم هدبا تفلا اکا ناج هساپا
 ےھناب ز یا ( یب وت نامرد یب ر مه نابز یا # یی وت نانا ین .ج مهناب ز یا

 ه-ذهفو فشک كرارساو مولع نازخ نالوا ناباپ یب عب نس جک ناباب یب
 جالعمه ناپ زیا نسنس هلیسو یخد هنانس> باو ناب جت و نسنسحاستف»
 ها مر مک يلع ل اق اذهلورد  دکنوکس كس تع الس نس اس جز نسل امردو

 لك وم هناس قطن كنامرد ىب یالب و ناسالا ظف> الا is دمالام ههجو |ا

 تلالد ید یجالکووب كاع هللا یضرو ههج و هللا مرک یل-٥ ت ریضح هثساوا
 كنلوق مرط ارش ك و مرار غص ناسللا هيلا نور دش مرو قطنلاب لک هءالبلا هکر با

 ربذب نامردو زکوا یبهراب كنانکلو ر د هراب تشوگرب هحرکا ناش هک-اوش

 (یرجام مانلب الو * مايتلابهل نانسلا تاحارج ( رش )رءاشاا لاق اکرد ہرا رب زل



۳۱ + 

 گل دعاطا سلنا لافف# رعه ن تءدوو نع نع تر * علاط وکلا گالذاب

 ار نا_يلس ۲ ¥ یوم رس چظ نء نطا لا ادو ناکاو ارا تا اه,

 نیههوت. ضع هدنیب وب (یدشناغ منا لوخشموا دوخ یک * یدب یغرصنینچ
 تا حل ا هرم هلا س دقان الود ترم ەھ > داره رده جاو رکا هک ردرل _ثابا مدو

 ةايضف ن ر دقتلا الک لد دسرولوا دارم لو رخار ندقفاشو دو>اب و هسروآ وا

 هسوک رندنبنم و. ءان ه-جاوخ رکاو رواک مزال م السلا هسیاع یا یلعیو
 قیفوت هل هح و هل هعرس و وع تاب ول سا ر واوا دراو فا ., لاو-توب هددسرواوا

 هیج ول و ل وأن ضب هج رکا نوا عفد یمهوتوب یو یرورس س د رولوا

 یاهش تواوا ندنلبف ( عوجنم ه نعل الو نا سا ال ( هن اھا نیو زا هک هند اج

 قاوم لغو 9 ی یساسام هتل وب ردرلشعا 4 ۳1 تاک نیلوا لصاح ردص

 ندعالمو قشاعم راس هسا لره قو شمع كت دنک قشاع اقاط» هکر داوادا

 یبلقو یدیغوب جد ۾ وبر ادنعرواب ز ندالبل هنونح ال2۰ رولب یا و لجا
 هدر: 7 ی ۳ یدا قوطو تس ندا ھه ناربادو بدا ا

 ناسسحا یک محاليل €: ک ةدكافملا ؛ااعدا ن نوک رک | س یداز و هحراو>و فی و

 نج یدی لوا کا ردقوب بوبر هدنامز ناطاس نایوخو هدنا-هج عیج لجاو
 ردق داص هلو سد 6أ ژوسوب ید رو | وا لوس هاا رورکاسع ناه نیطالس

 ندنک زوسوب هکلب راک مزال یسلوا هب وب لجاو لطفا نا اذهعم

 ى۳ هب "ی نالوا هدن رظن ی كف وگو رواوا ن ی ید لاک هب اليا

 هغ م نقوم یدنک یر ندم اظع ی.اواو ندقاشع كلذ؟ رولبق راعشا

 مب كل مالساا هلص ی ناياسرک | اضرف هدد ضرغلا رد: ید بدنا هیشآ

 جد لوا یک عدلی وتو ا هوو ات ۳ و یدیلوا ىد رھی موش

 ناولس کالب اق و هسدد یدرواوا لوغش» هروبط لوا زنګ یدیایف تبحو تاک ا

 قیلبخو قش نالوا هنقو سد كن تک al ۰ راک مزال قایق هززوا مالا هیاع

 | لع ردلکد یسهسبت رم تبو ق-ع توبت ےب ر سا رواک مزال یا ندنآ
 ۲ هسلبا هيلع ید هماظع یاببنا قشعاط رو ر درس هبت رع قرمهو لةعو تمكحو

 اتتا هد هیتر كقائ سا یدرواوا علام E E و تدساا دلها

 نعاح راخ ناکواو ردلومقع و روذعم سالا مارک د؛عزو س یراک دان وس هلع

 تيمركو تبح طارفا هکرولوا هاکارب ز ةة رطااو یدالا نعازو ٥و ةد ملا
 بسانم هلع وب یرات مّضح ریکا ج کت رواوا ماا نکا تاعر هب دا هه شاع

 ةفاطخدوا رافاط+ نا یکح هکر ید هدنبحم م اقم هدنناب یجمیکس شت زوب كناحوتف
 قلا کال: مال 2 هلع نایلس ناک و م السا ه.اع یاس هی اسم, ناک
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 ند سو ناسرطوط نا تک رح یطوطنآ ندینش #*

 ٭ یور هچاوخۀ > ونو صاق رد یطوط نا

 داستفواد زر زرد ۵۷ در 13 هج یطوط ناکغ یم نآ دین نوح 4 یوش ¥

 یدتبا ه یطوط لوانالوا هدلات دنه هکیدنشا ع مون هکنوج ( درس الف

 یدلیق یک تبمی و دنک و یدلوا قوصو یدشود یدرتدیطوطوا مه

 (نیهزر ار هاکدزر د .ه>جر ۴# نب م هدایف سدد  نوج هج هجاوخ 1 یوُشم ۴

 ید هره ندنر ید روک شود یک كاوب یی یطوط هکنوسچ ناک رزاب
 شااح ندب و كار ندب نوج 46 یونثم # یدروا هر نجات ندشارطضاو
 هدکنرو ی یطوط ناکزاب هکنوج ( د ردشااج رکو تسجو هسجاوخ # دد

 هئئح سد یدنرب نەق و یدارصع ندا تباغ هحاوخ یدروک «دااحو و

 تدوبهچ نیا o i تاک 4 یون ل بوبلشاب
 هل اکسوب یطوط نالوا نینح شوخو بوخ یا ید د ( نین تشک ارچ نا
 6 ی یونیم % رولوآهدن زده : شک ارت ج نیا داوا هل وب نوعن یداوا

 نل ردیآ ( نم زارمهو مد مه اب ردیا * نمزاو | شوخ غ صاد ردیا

 مزا_ زا رمه مو ما ۳۳ م: اة ردیا مغ ی زاوا آن وخ €: نوساوا

 ناسح ر هضورو حور حار٭ نم ناطا شوخ غ مارد یا 4 یوم و

 مو او بارش ك- حور م مغرم نالوا نالا شوخ مبافب ردیا ( نم
 فات بودا نینحو ه->و هلوکوب و ید د غ رم نالوا یهضور كغاح ر
 لئاژ نایح لوا هلسس لاءدو لاقم 2 هک ر د هيلو نام دارم ندنول یدب

 مکذوج رواوا دل س هاشم هدر هرجا یف ناسا > لواباق "یطوطورولوا

 هک رد-هزال هروک شاک ینتا-> كف ی طوط هسعک نالوا ترخآ ناکرزاب

 یت غو لاوز كباف تابع و ثبلف وب هک رواواءهاکو هلرق نين>و داب رف هو کوب
 حش مکت رولیف نباحو هح ول هل قشاع هدنیح لوارولوا ید هللا ندو قشع

 باقىل ناک دل (رعش )رولوا لباد هبا-:عموب یمالک و كن راترمطح یب رفء دم
 نیل را-سلها * یردا ه«هرالو یر ءال نایا# یردص نع باغ دقو
 * نیم هیفالا له ىرءڈ تیلالا# رکذا لاعنءهروک ذملا هر طح ىلا * براش قیشعلا

 یار نعالا * یرولانم ادب رفاءلف یارنمالا * یرع یضاراام هابعااق یرالهو
 راک: الاوكشلا نم *ارهطء قصم ابلف یرنمالا # رهدلا یدم ادیحو الق
 لا ىلا ل ىأر نمالا * اء اخ هولا نعاسلق یأرنمالا * رفکلاو كرمشلاو

 هرس ذقلا نع رفب ابلق ىأر نء الا # یهللا ممرودی ابلق ىأر نمالا # کالا
 هلتاقو *رکولاو كالا نم تباغ افصاا نابز * ةلح ءار طخ ءاقرو یأر نمالا



 هک ۳ $

 ن زدنوک سر نالوا نیش لوا (اهناج تادهزا د سازش یم * اهااشب هش دنا

 زرلکا یراناج نداده كلات هللا راه شیدا یلکود نالبق مدعو رو رم

 رواک اکا هش . یس هشیدناو یرکف كسکره یک ینیدلوا راد مونلا دعب نعد

 کل _نهرفو. هش ۹1 یو % رولیف مهف یناج یدنک ندهسیهلا تادهو

 اکس ءده-ظم نیح ثالاکو تعنص کا: ا( وت باک با فا ردات * وتب كاوت

 لوغثم هرس ها كره و تعنص لوا وا نس یه هیلبا محفاکس ین نسوي تایساات ر واک

 نآ بوخ ا یوخ # دشن رکثهاب رکرز هشت یوم ¥ هلا

 ترضحو ردیک ندنرطاخ حوا یهو یءنص كتك رھ هدنلاح مو (دشن رکنم

 یتعنص كل رکرز هلنارظن نسلوا راد مکنوج ردبا ظف> هل تردقو توف یئآ نح

 یک هی وخدبو رکنهلوا ییوخ كنولپ وخ فیطاو شوخوب یدسقک هرکشهآ
 یسک اکا هث موئلادعب هوا هرهرش رکاوربخ رکا یزعهو یی وخ كسکر ه ن

 حابص یتهنصو لعو یهو یوخ كن هسوک رپ لصح ردررقم یسلوب ینب>اص,
 توم هن-اوخ توملا خا موتلا سپ نمراو ید هیسوک رشآرب بواکاب هدقدلوا
 یاس كلام لوا هکر دکر ک رک هفلرادب تابع نالوا تولا دهب و رڙکب هو

  aیو رارروټب مکن نس هیلدا سایق هفارادب هلءو نالوا نالا نن <

 را وخو رلتءنص (ررزوردنآ [عصخ یوس 9 ریهج نوڪ” اههاخو اه
 هدراردلوا هلاح4 و رارواک ه-:دناح یح اص مصخ ینوک تمایف ی ؟ زاهح

 لاقاک ررو-لوا ثءب هرزوا لاح لوا هی هسرلبدلوا هرزوا لس۶ هن هدابندو
 نولو” مالساا هیلع لاقو ه-لعاونایام یل سالا ثعب مالساا هلع

 دود زااههاحو اھ شیب ¥ یوشم ¥ نوتوم اک نورمشح و نوشت اک

 دا ودوار و 9 مه دبا چاو باو < هدص هر کصادبا جت 4 راک | [ نی او با تا

 ار م روز و نمح نا اھ ےس تقور ا

 هنب ر دوخبق رک او ردنسح را ید یدا چک و نس> لوا هکر ر دنک هرب لوا مه

 یوس ۵ اهرهغزا ك یاهزوک نو نوح ۷# یوم ردیک هنحاص یدنک

 دادن یرهش یدنک ندررهش یکر رتو یک كالم )اھ هرهبدرآ شا و> رهش

 | ردنوکربخ هرهشر_ ندرهشرپ هدشبناج قارعودادغب مے .کتن رارروتک رابب هذورربخ

 ه ره كةسيك نالواربخ لس رع یرتوىک جاقر ا درهش لواهتاک مزالكء

 ررونک هنرهشیدنک ینآر وک لوا راغب هتدانف كتابوزا ن دارم خد لوارارروتک
 رزکب هوا یناس ہا لاا



4 ۳۸ % 

 ن مینا ناسنوب نب ۳۳ت ماکد ردا هکع د ید ا كنون سا :Ca اپ 4: 2

 ماکد رداق هکلبا حرش هل-ٍاک ینرارساو هکابوس ییااوحا كماظع یایلوا نالوا

 5 رولوا دراو مام ندالتساا مهبلع ماظع یادیبنا نالوا زکر م بحاص ارب ز
 ۲  ترهظوا هکر لاک د یضار هکسعازار یاشفا ندنفیعح ماعمو ندسالو بت ره رلنا

 أ ر دق لیسعال مهاونع ردق لد سانلاولک نویگنا ردهلارمشاا تلطبا قب٠ -ةلا
 ردشعاوا یه ندکلیوس مالک جراخ ندسان ما-هفاو لرد ويد مکلوسد

 (ناشدآیرفدسرواو تب واب * * ناشدابو قلخ ؛یشومارف نوج ٭ یوم #
 یو نالوا ق> هفيلخ لوا كهردتبا مولع» بوردک او قءردتنوا هّملخ مکنوح

 زردبا قالطا ثوغ اکا نوعنا هنداب رف كفلخ لواروشنب لاک لوا رد هلبادخ |ا
 تفاحا ید ا # کا ناو بیحا تک تعد ناو (رعش) ضراسفا انا راشاک

 دنک یب* یه) نآ ارد و كن نارارهرص یوم ¥ تبلو یناءدنع

 نالوا زهد لوا یرطاوخو راکذادب و ك نارا: رهدص (یها ن ناشاهادز بشره

 هد نوکر هو یھت ندش واق كفلخ هکر ه نالیف فاصلا لدن یاهب و

 لع: ) حشا لاقاک راداقرمصت هنداراو لاو هدنوک هکر دقح ةسفیل>و رلنارپ

 ايقاب ملاعلا نوکیف ملاعلایلا هیلف نم زاوئالا سکعنتف لماكاا ىلواا باق أ را قلا
 نيأرملا خف ییسع ملا نم دحا مس الف هيلا ضیفلا كاذ لوصوب اظو ةع |

 ےظءالا مسالا بحاص وههئال لعاکلا اذه نذابالا ا-هیف فرصتاو ة-يهلالا

۱ 
۱ 

 وهاسظلا نم لخدالو هک الا ییاهلانمیتعم رهاظااىلا نطابلا نم جرخ الو

 ةن ملا هلک دنع انایحا هه ناک ناو هییهایالا ءاتش الا نه یس نطابلایف

 یرورساهاردیحرتش كنفرمصن تالءاک یو كد هیجمراو هترخآ نایب وب س (هیلع
 ردنوجما مهفت هماوء ییانهعوب یراکدتا عاجرا هبادخ ینریعض تسب واب یو

 یس زاح دوجو كتیلوو ردکفح نرمضح هث : فرمهثوب هةم ا قو لعا هلا |

 سس ردتراشا ها-تع.وب یراکدب د ردینیع كةسم ه_فیلخ ردلکد هل راتبتعا ۱

 رک ذ یتفاصوا كناو ىلماك ةةياخ .دلعژکا هکر دند اد كن وثم ترمضح |

 الاح ردنوجا راعشا ییهتکد ید داوا یتیع ك ناس هنرهای هر اخ نکرلبا

 ررایوس مالک نالوا بسائماک او راردبا لاقشنا هن رکذ كلاس ندنرکذ كتفیلخ

 ندمالک نالوا باش اکاو ندنرک ذ تال-اک یلو هکردهلب وب ځد هدلحوبو

 اراهلدزور 46 یوذت ۴# رارروب نا بوبلیا لاغعا هنفرمصت كایلاعت یادخ
 یاعت یاد یرل کوک زدنوک (دنک یعردزارپ اراهفدصنآ * دننک رب نازا ۱

 یناعهو راکفا یه رارپ ندرد یترا-ف رص بواق لوارلبا واور ندراکفآ لوا |

 ۱ | همه نآ + یونثم ۴# رلبا واوط نوکره یتراذدص واق ندر ارد راربساو

 4 شیدا $



 ی تی تست تست جت بس
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 ٠ عاوآ ا اقا ا ٤ک( نوزاقلا مه
 ما ظع یایلوا یا هکر ارزو دزنا هرم هللا ندو الوم تر > هز . عمینغ ۱

 ا كلا ز ارتا رلند ا ر هلو اره:دا ینا ےفصا یارعف و رب هک یانرعو |

 دررو-- یرادر طح رب-۲ حش مت ردا عزت یا٤ رو ه دزکبلف یی كرلدا |
 ناعالا هللا عز هب نوقع إ٤ یمن مه اخوم افرعلاو ةءةوصلا عدم سبح نم ) |

 هدشدحر و (ةب راعا ینزرادف ابلویلنا ها نمر) هکر ددراو.دبعک و( هلو نع

 ءوس لاح لک ىلع هبارتفو افرعلافم لص(هر ال هللا ىلع معفاوا ثمشاربغا ) ید
 خم £ رک ها ال 1 کوا نال "یعهردهزالزاّرمحا نددعطو ۳ رهت داو ندنظ

 طب

 نوح 1 یوم 7 ل یردق كا . رلموق نا سڏ 4 ولو كتفنا طو وقوا

 هرکذ دایس.اوا مکذوج ( دن های ناغاخ یا هاد هم هر # درد و ا ا ورک دت

 ف ولو كرلتا ی ردر هاو هرزوا ی رللکوک لا. ج نوال رد ررداق هارو

 تم الخ "یدشو هس رازعا رد رار داق هللا ندا هک با یر دو رل- لا هرژوا ۱

 نهد غار ودرک ناوراک « طف هروآ تدب نان نوچ € یو 3
 داکر £ ؟ لوا ه-یافد لو یر ظاور ۶3 ك هک ۳ هری نا ات 1 ۱

 برهم اول ۳ یوم % هد هسرولوا یراهر و: نلوا رد رک ل لحع

 تلخ رد رقم قا نالوا مدعم تب وب (عوسناات د-اوخ ینزا ۱ * ویلا 13

 وعلا ھا یساو فر ۹ لوا لو ردا ه دود ها وع:ه ردند ولف ل اوفا

 لما او ھو سه با راو اد لها یا م21ر دو رد داسا اع و ود

 عوسداات تك وفوا ندآرق ید ءا نکردلیا ن ا ی واع تاواو یوع»

 یرا ذ تا ھالا سب ررردنووا ہزمس ینر ۲ تالا هک كفروف سپ لد هت
 ,el ۶ بلد لوا هلااذومذ al اوال اذ بواو واعز هکتار ردنانح ۳ ۳

 لد يدا رص # تاو بج ها شداپ DEE + یو ۷ روا رواو ۱ ناص ءور مک

 یر د كرل ۱ کرج هاش دار ر ول اص یوکور د (تءساعشس یاها i هاش

 قرصا و كرلذا هکر ك. ا ر رکو واو رس لد تبج اعارارد ةءا جا یتموک> و

 سب* بش ج ER 1 یوم رد ه ول ت بو و

 .پح اص زمآ یم م6 نازآ و مدا "نا ماع نم ٭ مد سم الا اف دشا

 لو ۷ نا هد هڏ و ردرعرُف 2 ظا 2 6-۵ شالو غالب لع ® )نا: ازک ص

 ج تزوصو اصءا یراسو € كەد يمالاز اوا ناسا های و سارد لھ

 ادا عاجلا نوكلا اده ی ) ریک الا حشا لاقاک ر E و رم مدرو محو

 :i وغو طلا نوک: ه ىذلا ۰ نم ثیعاا ن نُ ايوا ها رک ق كف E اخو



 باب زها فاو رد اچ هبط شام ۰ ده دانام ر دقلوا تباث یمک> كن آ مغرب
 هک یا یاد ر۵ مال رب دقت رارید هک باهذا یثرب نالنبافو قهر دتنوا ل.هفالا

 رده یا الو( اچ: مک نا )زورا هت وادو ذا و زورد ارب ندرلتآ
 قرا تار هدیاولو دعا دام کا دوا ( هاش. .وا)زرب روت و

 فرق نسرواب ی هل دعای ز ن مراتب ؛ (رب دقو د لک یت هلا زا 1۱ ) زرب روک

 هرزوا لاو هوب قدو | هل وب 5 ۳ سار د۵ا ےڈ داب ر داق ه.ش 0 یا هلا

 لصاو ڪنا ارو برف هبن رح ا ر ندءاظد یایبئاو هللاا ن کر واوا

 هدایش' میجو دقرمهت و زاها هل نذاب هدو دا وا را یا هد داوا

 بواوا قره لا رذاب ۵ رها روا سا وا زار ی راد ۳ تواوا ی رس ەت

 س وو اخو د ماو ر اکا ندنراق كنا )لوا وار هگندرل م رو لوش
 را هیلوایضار هک دراو رل روتک هد دن رطاوو هث- ہد راکفا هنب رب والا

 یل هاو هاه “وح ار ز راهدیادا را ه سم راکفا تودنااسلا رنا یب ؛ثس>راکفا

 ر اتاما هنسایاوا یا ہا, داوبو یدلبا دانا هنناذ یدک ییاتسلا هداوا تبآ

 را توت هلا و مکت ر درا رداق ها او ره ؟ زی ی درلاا ل. هللا زداب هکر ارا
 ست پستی

 نداهن نایسا تردو * راو ی اا ورام * ررر وڊ تابا

 قا رف ناک هنا ) هکر دوب ید اد تا رد:د مل اوو * هرو د تاو ( نادب نا.ش

 ءارتفو مهنع هللا یهر ناو باه صو ل الب ترم تاو ( یداسبع نم

 راش اقیفح یه ردنوحما ناش رعد هنا ردشلوا لزا هدنف> هللا لوس ر باک:

 رانا ( نولوش ) هک ردراو قذر تداسهم ۶ رهزو قا رور ندهداببع مب هک ردوب
 (انارفغاف) ل دابا قادصا دکنناد>و طسزب ( ان. ) ز٤ ر مر یا (اسر ) هک رد

 تااو) هللا تجر هزب و (ادثجراو ) هلبا مس هاکنا-هصو تاذراونا یز سب
 زمس س (مه و اف ) نسیجرا ك رایج دبا تح ره کوب ل اح ( نیحار ری
 ا دارو هل مک E ( اب ر“ ) کب ابا ذ تم ا یرانا

 ق ا 07و ا رانا هرم ق O و: کوا و ج )زكي دليا ذاا

 ا ر دقاوا هاس ار هتسا را یی هک رلشابا رتا ىيا!« وب ر قل ]ها

 قیفح لسها اما یدردتوا یمرکذ منبزکعا د رقت ھن رالاح رانا ہک کھانا

 کیدا ار عتسا یر ارس ٣ل رردیا راتخا ییائعم نالوا داعتس» ندنظنا ناه

 شاوا فرم هللا ندان هدرلنا هجر دقنوب ی در هوا یعرکذ ¢ ید هدرانا

 ینا)رکی دساوا راو“ رانا زرفاک ی کوب لح ( نوکه مهن منکو )رواوا
 ناولامررب و !رجهرانوبن ایقیفح هک هيد هد ی موب نره باذج ( مولا مهش رج

 ےھتا ) هلیس یراک هی ۰ رک ازت ساو ا ذا لزم( اورم صاع )نو ڪوپ ینا
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 رج سوکر 7 ر یالطالا ندادخ ماظع یاسیلوا یو جد هحور و یاری و

 | اد-خ یلو مک اوج ین هرژوا و دلو س هاوا یعاف ك دش نايس و هتسو لوا

 | ندتهج قح تردقو ند ر تسد یدلو! روض > یب ندنروهظ كرا آو دیلاوم

 رولواکء درلرا عقدندنالآو نایسا یراآو ردد ند فرط بابسا یئزویف لدبلاوم
 ۱ الثم

Aن دلت قارحا یران نکیا ق رعرانو رابا مندکملبا ق ارغاینا نکیا قرغم  
 هداتش تفو هللا مکر هدیه ذم یعہبط رولت هراک>ریک | حش مکتن رلبا عفد

 یتا ( مدارا یلع ام الو ا درب یتوک رانا االف ) یدلوا عقاو تنراقم هد ساحر

 مالعودرپ ک ارانو یدنلوارکذ مالسلا هیلع ھارپا هصف هلتسانم بونلوا تو الت

 ۱ ماسج اعبطلاب قرع هکند دویدنالوندو مکح لاحرد یدئلوا هاکح ودیدالیف

 مالسودر یبصضغرات كدو رگ دا یعندران هدتنآ وب سا ردنکم هما قممه ی هلاق

 بواک هروهظ یھلا توغ قحاوا بهاذ هلطا به ذم, هد رواوا كعدیدلوا

 قح باج یدناراو شذ ارفاو هلا لسقنم هداتروا بو اوا یلوتسم تااحر اکب

 یوا ان نس شا اوشرکا نسمررون؟ ناعا هک دداکا بولیق رتعسم اکی یتا

 دعب نم مدب وق هلابسا یشنآو م دوق هشذآ لوا برونک ىلا كا سپ لب یدد

 لدعاف دکور هدر دار و ی هتفک ( باک زوم سه نزاک * باب

 نداد یم داد ن دا حف نالوا ۹ یدنک تاء اک لو لوا یه ری دست رولو

 ۱ دن ا سد زو وک ب بابک هلو را ی دپ ندا 4 هر هجو لوا ربا

 رولو ۲2 ۶د رلدا ت تاادع لاک هلر ی ترد رد ا کلب نیا ےن سو

 ( دید و وع درک دن رب نا رک ر دمهزا یوم «

 رظنب ها - نمولا ار وا اوت مال J یتا ٹدح> یف E ید ى مو

 رطاوللا ف و> ر ۳1 سا J بولق نولخد بولقلا ساساوج مهناف هللا روش

 ناهربتر کو یون ¥ صالخالاوق د صااب مه وسلا مهونسا احاداف ساوسولاو

 تح و نانهرب اکس رکاواوا یا (اهسانوا ةبانم ن اوخزاب * اهم تحو دباب
 ها نالوا 1 دور "رو سوب وقوا ورک یباهسنوا یا ن“ نرعطع نارق هسک رک

 نیک مشعو دوه کر دوب یلوزت بیس كت اوب (اهسننوا ذبآ نم ام )ردتراشا
 سپ رایارما ہن نکشایا یهفررابا یھف "یبش یکیدلیا ما هما: دج هک رلبدید

 کشش ۳0 دعا “و یداوا لزا هد راکدید ET ادا هکلب رداکد ندفح

 بواوا ول یمکحدارح ندا مساو ردقلوا لیدبت هرخآ "یشرب بولوالئاز یئروص

4J ¥ # ۰ ¥ > یورتنلا $ 



 7 لوا EL زدرد «دادوجو كورع ند-اس هرا كنقوا ك دب ز

 هسیاوا مد بدلا قوا لوا یماردب ز هکر وک نم داری دب زر دار, قح هدندوج و
 كورعات ن د:مخز كفوا ل وا « دندوجو ور رغوط رلء>وو رادرد ندنفوخ

 هرکض هس رب و رگ ےکنوج ن دندیلاوم كج و ثقوا لوا كد هتف و يلجا

 ۳ ی ر كناورع هک 4 ید( له د یرتوا ا بیس لوا ن زس د ز هساوا |

 8 قوت تسدیلاوم نآ نا # مات ۶ مدو تنک نیمه مس

 یداب لوا اکاد ز ی داوا لصاح « دندوجو لورع کرا را هجو لوا ( عاطتسم |

 راکدرک علص مال و عاجوا هلجلوا هجرک |توط بوسنم هدب ز ن دتهج ییددلوا

 سنو نک | نینچح* وردفوب یلخدمو عسنص هدنا لدې ز رد ر اکدرورپداجما و
 ردعیطم هفح ربا دلو ندرلنوب هک دیلاوم لوا لا۴ا راسو عاجو مادو تصشو |

 كمر وت هلاکو كرونک هسناکش هئادو كمروتب رابا متن یاسقلا جا یصهآ | الثم
 رواوا توس اکا لوصح هن نکیلو ر دقوب یخ دم "هدنالنیهآ اردیعنص كلا

 و یراک مدنک ج ه# ها هلرهرب رح حرکاو بلب : رکاو رعهشرکاو مدنکر کا |

 * هتشردوخیردرفرب رحرو هت تشک دو> تی راح رک هدهدرخ رک هک یسا " هدد

 یالوصح كلا كابا ظلت یتا“ ٹیادھ تالک نس نجف ردیک ےک ید مد تالذک

 . ید مادو تصشو اذ-ه ىلع ةلالضلا تالعقم سفو رواوا دناع اكس هش
  نیئحو رلبا هقلعو هفصم قح باج 8 فط لوا نسرلبا عاج نس رد هل وب

 هک رواک مزال ردقم لاّوسر هدار وب رواوا بوسام اکس هسیا هلره داوتلا دعب رانا
 ې ندکو وا ن دوا هل راک درورپ عن عمص راک راثآو داوم مکنوج ردوب لاوس لوا

 هنسو فیس نکا لوم FE ندلعر هک ردیلبا هلا ةداع لدې ردکا فلوت

 و مدار نالوا وتو لو هيلا داوت نیس نک رووا عفو

 رت * هلازا تردق تسه | رابلوا ¥ یو رارروج باوج هلناببا وب هلوا

 r FR نوج #*  بسزا دیلاوم یاسه رد هئسا * ارزدت د دز

 لوا ندهالا نوچ ا ماظع یااوا نالوا ادخ یافلخ من نعل (ټر تسد ناز

 ادخلو یاراو بق كدیلاوهژرر دنودورک ندنلو یف وا ش دنا هکر دراو توقترد

 ېو نایشپ لو مکنوچ رایا عتطقو عفد ندیابساو راثآ یتعی ندیپس ردشلب
 ۱ ول ندر بد نددیلاوءوب نکیلو ندنروهط كل دبااو«یدیاوا روص>

 رد لو کر دو هنجورپ ردنا ه>و یا ۰ دعرسعءوب لک د هر دق تسد

 2 ا 2 ایت و لا هتسل :هرزوآ ر ددتوب هلوا هسا اوه ` نکیلو ندک اردتعا

 زا یی هرزو ار دعتوب مکن زولوا ام هب یلور, ره لدنلا لیس ىلع ن دءاظء ی لوا

 1 زیور جو روم سه

 ې یدلرو #
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 ا صفا

a Eوالو لاح یدوا كب ید تا م چھ یک دار ك سو یدنابا 4 سم ار  

 نوج كيا * دو هج نتذآ نا ےنشک نايس زد X یو“ ¥ , ی داواو یدرتدو

 یزو ءو ید! یدبآ 4 ك٤د یرم> ول مدلوا نایب ۷1 (دوس = ق ء جسم مه

 هدنافهن قاناپ مدد مکنوچ زکل مدلوا نایب و د ی داوا نوعا كابا ادا هرلذا
hi2 وب برا هر ا ها یا طظ  e1  

 قا ندهد قدیر ندارم 7 73 د ترب یا یدهدره# ندنبز |

 * رسا یا رت نآ هرزا ددرکناو  یوثم ۴# رد-بک قوا زای ندناک زوم
 ندنشاب ی تیسرپ رکود یک نداویرب لوا رە یا (هزار ی هددرآ ديا

 ۴# تور ار نا .س >> رم 5 EE نو > < یوم یوم 2 7| دود

 =a ۷ سای ف“ ید ن دشاب f سم مکنوج ) کش دو دود ا نارو ناه>رک

 نوا بع هاب او نارو راھ رکا یدو ق .> یداوا ط.طو

 مکنوج رولوا نکم ن Slat هد و ناب يله: ضالنا رد هناساا تاک داره ن داس

 زوا- 2 ندشاب ز ۳ ۾ ایڈ طب ص 03 بشار یا و ن س« وا رداق هلاهذ طة

 هتشا ناو و رکنا و مالک ل اھ = لهاو هد وط یاه> ۳ رکصا دو دیو

 لو ¥ یوم ¥ ا باس ها رح كياه> رازوس قوح 2 نوا تبع

 رودص ندناساا ( ترش قاخ ما س دیااو« ناو # ت سد دازاهرئا بر ردار

 قافعوط ین! ردنهداز یرارنا هدیغااع هسب هن ره رم وريح هک لوژو لءف ندبا
 رد-اکد هدم = كدا رفوط هدیغ اع هک هیااوف لوائل ءو ردر ر

 ناشتبسن هحرا دیلاو« نآ * تسادخ قواح هلج كب رش ی ٭ یوم #
 كن هی ین ردیفواح كناد هل ج زم دک مث راثاو دیلاوع لوا (تما ٤
 یارجو راثا لوا ل اعت« یاد هک اب ردفوب یک رش ال صا هدنسا دالا یا
 لصاار 0 رد هزب ھا قف اضاو ا لدیااوم لوا <a رکا را دا کاو ی

 مالسلا هياع لاک رواوا مزب ید ناغ واڪ نداء سا ی مابا رود ص ندزب لو

 .دننار دز 4 یو ¥ رو ارم او رف ۱ نا م ۾ااعاب نوب رج ساناا

 درد دياز یحه یلاس یت دم ( رو شرت تف رکب ار ورع ٭ ورع یوس یربت
 "اھدرد ٭ لسجوزا درهرآ م د نآ یماردن ز * د رم هق- دن رفآ اراسه درد

 لات تس لوار رد ز * وا در نوح مو دبااوء نآز * ل جا ان اجا دارم
 نوتکءو رو ام اکا ید یراثآ كنا هدکداناروهظ ن ددسوک رب لعف لصا (او
 باترپ قرارب دن ز ال٥ رزرو بودا دارا هل رن رط لرد« ۳1 هل: برب هاب دا وا

 یرادقء هبتسر و یک نالت قوا یدنوط یورع لوا قاتا ەن اخو رع هانا



¥ 

 هال e ۰ رک هک یا " د د# دهدرب وجویراک مدنک ج ٭ یوم ¥

 یادوي هلاك ۲۱ یا دوو اینک یو ما ور و لتم ای راو نم رکا ییادغب

 ا رخ "رک هک یب ارپ نسم شعروک ج هررپ و ناو ص۶ هپ را ك کا هپ راورر_ و ناوص#
 1 لالخ ههل تلذک ردلوع لاسحم كەر و یا 01 ید رخو رخ رک بسا یر و

 م ارح لو رربوناوص# تاصخ اما روب و تمکحو عو تانارونو تعاط

 تاصخواندنو هنو تلصخ وندن اهنرروت ناوصح تافغو لهج و تیصءهو تأط

 ندکشاو لشا ندناوزلوالصاح هب را نداد هب و یادبن د هر , رایکتنرولوار ها

 رهو وردم ا ٭اھ ٹددلاشرب و نا رول + یو م٣ ن ,ظوط ید تآ

 ق ( ناهجما فر می تهدخ لط * ناهدردبا لالح همقازاداز * اهشیدا

 ردرا هشادنایره وک كناو رداب رد همة هدانههردرار کد یصاح كلاو ع للا

 رع وط كاکنک هاه لوا لم هاتە كایلاعتقحرغوطندقاو | لال> هدُغآ

 >> + ناتسو دنه نابطوط زاد د هجا یط وطاب ناکرزاب نتفکزاب % کا
 س پیت

 لوا ( ماکتسود لرم یو د دم ازا # م ا عار را ناک ر زاب ب 1 یوم دل

۳ 

 یل زعم لا۔ لا هفرعو لاحوکیتهرزوا یداره لراتسود یدلبا م ام یتراجت ناک رزاب
 دیشهاار كرنك ره« نادم دارو اب اسار یالغرم ھ ۹ یوم 3 یدلک هنبناج

 هک یک رهیدرونک ناغهرا هدمالضرب رههرزوا يکیدلبا هدعو ناکر زا وا (ناشنوآ

 یلط وط تفگ + یوم ل یدلیا ناسسحا یی یدلشغب ناشن ناکرزاب وا
 كن هد یدشا اکا یطوط (وکزاب یتفک هاو یدید هجا * وکه دن نا فمرآ

 هک یوثم ل یدورکك دتشا هک ی هنس لواو لدروک هک یی هثساوا ینق ینا-مرا
 یدشا ناکرژاب ( نازک ناتشکناو نااخدوخ تسد *نازا مايبدوخ نم ینتفک
 مغبدلوا یجت مصا ی رل مرو یصنیچ یلا یدنک مناوشب ندنادوخی مرعد

 ما ی سصا ییرا-_ةهر و ما ی ج یا یدنک رد هجو جد كءد هل وب هدااح

 یشناد ی زا م در * ف ارکزا یلاخ م افیارج نم + یوم 3 واد هل وب

 شاد ج هدوهبیعن ندفا 2 ماعر ناک 6 یاتزلو
 4 یوثتم ٩م ول زرد هغل نیسلمع و هتفافس قاشا ن نمهازسلغءو ند هلو

 ) تسیضتفمار مغو مشخ نیک نآ تس سج * تس حز ینا یناوشل ۾ هجاوخ انک

 یو و مثخوبهکر دن لوا ردندن قلناعشب هجاوخ یایدتبا هناکرزاب یطوط ۱
 ( تیام نایطوط هورکا هورک اب اب * و یاهتاکشنا مەك تفک هک یوم رد طاقم

 هدناشم دته یراتراکش لوا تاکید را ش را سم اکب كس ید-ا هب یطوط ناک رزاب

 یط وط يدنآ + یون % م دید هنهورکر لیطوط نالوا مهو هاشم اکس

 ۱ گیس یط وطرب لوا ) درک و دز راو د رد سا ه ره ز * درب یوب تدردز

 چ ندکدرد $
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 قشاع RK ناک دبد بآ قوذ ناد هح و 2 یوم % ردهرابو هداشک ند .اتفآاو

 یک شم ۳ ن“ ess یفوذ كنشا كرازوک لس (ناک دا نوح نو>وب

 یاه رهوکزرپ * نک یلاخ ناننابنا نا ورک 46 یوم ل نس نان یش
 ن هیلبا یر ماعطو یلاخ ندنان یفجراغط كوردوب نسر اک ن حس

 لةط 4 یوم % نسرابارب , ندرارهوک نالوا بو سلم هلالجا یکنورد نابنا

 كناج ادخهار كل. یا (نکز ابنا تالماب شنازا دعب * نکزاب ناط .ش رشزا ناچ ۱

 رد هينا یادش داره ندندوس نا طش هلبا عن م ندندوس نامش نفط

 غاتروا یتا هقوذو ةنمادغ كنهکنالم هلاك مش کا نا اور

 + یوم % نوسلاقوذ كناج جد كنس ندرب خلا قود لرلنا نودا

 نس هکمادام بلاط یآ ( رمسشمه نیسهآوب دا هکناد * "هرتو لولمو كب رات وات |
 1 نیما ناطیش هکلی نسقنالوب هلسفن تفصو نساوامو نسکی راتو فک |

 بولا قوذ دنس ندرب ینیداوب لاو ینیدلا قود كناطیش ین هد نسورتمه

 ,دروآ دوب نآ * لاک و دورفا رولو کد 3 تب ¥ یوم % و تڏا ۱
 مت

 لکآ ییدمال لواو یدلیف هداز لاکورو همعل لوا هک هما ( لالح تس کرا

 نا لالح یدلوا هجوم اک بتر بواوا روم یقورد كن هم يک نالوا

 قاح لاو یوردرون هکردندتناش تملا تالال ما یدل ردلوا هما شاروتک

 لوچ س اوخ بآ ی ٤ دک ام غار > دیاک ییسعغور 3 یوشم %3 رلبا نوترفا ۱

 ىدا هور لوا هر دنوش یار > مز هلک هکنغوررپ لوش (دشکار یفارح

 هغارجو هیلوا یبصاخ قانغور ,دغوررب مکنوچ هردنوس یغارجر مکنوج

 هلو عارح = هک هحقلرب تالذک هد نغور سد بواوا تعیبط بآ لوا داف تنواعم

 هدنسدبت رع لالح انروص هچ کا ماعطلوا هیلباافطا ینوردرون هکلب هیمريو ابض
 تاصاخ ندناو رواوا شمکلوت هدا لالتح تصاخ ار ر یدمارح کا ةد ستل

 روايۋەدنافە ىملوا تو سد شد رص لالح نا س 3 رواوا ش داک هرو-هط مارح

 د_مهازا دمآ تقرو قشع * لاللح همعازا دیاز E چ یوم $ ۱

 ندومقا ل لالحبلق تقرو یشع رغوط تمکحوع ندهمعا لالح ( لالح ۱

 ات

 هما نوج نوچ ٩6 یوم E ردرلنوب یاشو و تدصاخ كنه-مقل لالحو رواک |
 ۱ نام انس هدعآ مکنوج 4 ( مار < ناد ار :اداز تاففضو لهح * مادو یا دسح وت

 بوروگ دیقم هششرپ یکی دنک ید او دقو نس هروک ددحنس

 7۳ ارز لء مارح یا هعوط تافغو له> ندا نس هلو هدنام ند-2> هارو

 قودو ْناج روت لاللح دهن فا ها لالحا هروص ق ناکولو ردوب ۴۱ اش كمارح

 رر وت رل 1 ص> یک تافعو لهو e ۳۹ مارح هاو و و نورد أ



 < و
 ديفا ییزو بودیا تددف هپ هو سک هنهآربهدنار ورب و نسدیالر یابند |

 یفرحرک ر دراج ید نهرب هدنوب ردوب طرش هرلناوا هدک ولس تبادب هک نس

 | رفغص ندزوسوب بلاط یا نەم هرزوا ریدقتوب هلوا هئسانعم رغاص بویلکا طرش
 | اسنشاو مرجان نسهنوط كشاو یاد هدهنارب وړ هکردک رک نسهناکیاما نساکد
 باتع نازمدا هکناز 4 یواش ¥ نسوي تا ندیهلا باتعاو نسهلوا

 مالسلا هلع مدآ ترمض> هک ار ز (تسرپ هبوت مددشابو كشا# تسر كشا زا

 ,دایز یمقن كنه نالوا تسرپ هب وت یدلتر وف ندناب زوک ندیاستع لوا
 ناقچ ندنزفا كن هسوک نالیق تمزالم ه 4 و ندب ؤنذ ین رواوا هلبشازوک

 هدد كلش رس یقدرح هسخوب ر دک رک قاوا نراقم هدا زوک هدان ز یمالک |ا

 13 یون % رواوا ك٤د ردو راء:عا هنوف تعحرو تات هلت س سزوس یو

 0 هلع مدآ (نزرحو نالاثوناب رکدوبات * ْنیمزر دعا [ مدآ هب هب هب رکرهد

 دا سا هلوا ی رحو نا رکو نالا هدنهز 17 یدلک یرتوا نده ر ۲ هدزوارب

 IS مدآ < یون ۷ ردکرک قلوا مزال تااحوب ځد هوا هداز

 مالسسلا هيلع مدآ ترضح (تفررذع یار زا ناج ام یاب * تغهیالابزاو
 دە یدنک هناحام یاب یرتواندرذع ندامس هعس قوفو ندالعا سودرُف

 یدشا لوزا یرتوا ندکلیدینرذع كلا طخ یکیدتا یدک هلاعا فص

 مماشم هرکص رد هنس انعم مک لوبآ لوپآو قم ردثالود یابا هدئاصا ناچامیاپ |
 هدر لوا اڑکا هک هلن سانم لوارایدلیا قالطا هربقج هرافبچ قشیو ج وبا یا
 یزوا ندنشیداوف بو لوبآ لوبآ رادقمرپ مدآ نیک جواب وی ده الود قاآ

 ۳ رح لاءل فص ندنا دسروناوا کد ناحام یاب هک هدرب هنره هد رم» "یوم
a 8ج ۱ ۳ ۰ ۰  

 ۸ ۱ مرد و نڪ هکر دادند نالا كنەيفوص غا شەو لث ولو قد رطورواوا

 | ندسادتمو دش رهو هیاباراذتعا هنمرحات رار روسک هناجام یابیئا هسلیا

 ۱ تروح یراترمط> لاعب قح ییداو ماظع مماشهو هیلد وقع ك دهاک

 ندنکی دانا لب زت یر وا ندکا غد یرذع كنا ط> هلفسا هدر ندالعا لاعیمدآ أ

 شاب یباطرد *وا باصزو یمدآ تشپ زر تشی ورا 6 یو 7 مهفافردراشغ اذخا

 ندر ص NS ترضح رک ای A هیت ٍک نالوا ف و> با اطیا ( وا بالطرد مه

 هدنک واب كلا مهو لوا هدئیلط شمه كذا مدآ دالوا رکا ین كوا ندبلصو

 هوا فلخرمخ هاتف تغارف ند رازو هب رکو هلوا شکسس یکناسطیش لوا

 ءطاا مهت بلط هدیارابتخا نیساحو ۳۹ رط كناو دن هنرا كاد هک رد-هژال

 ۱ ورازا ناتسو * زاس لفن هدد باو لد شاآز 4 یوم $ رد دمقام لولب

 | باخ« ناتسو ارز زود لفن ندنشاب زوک و ندنشآ 1 لکو ( زاب تحدشروخ

 1 71 0 7۳۳ گرد



«¢ ۳۳۹ $ 

 یداوا "قاوف نداد: 1 ےک رغاص نالوا یا (شرج نطارد دند ی دوا |
 رلدا سوج ن ےگ ا لاد هک لوا ی دغوط رغاہص ندانا ا غ سود

 یتا شم اشم راتنکر £ ؟ ئاوا طا ها تااذک ۰ نلوارد :اق هزوس یدا ین د

 ت « لوا هکناز ډه یول زلوا ماکت ینزوس كرلنا ید او اتق لیم هعا ةا

 وک لوا رنک نزار تا مت ندا ی ی ار قط دا
 و نالوا بدانم هارو هک ندا و کا بلاط یا بدن اج ز رو ردک رک عاعتساو

 نسحو هقطف الوا یتعب ( اهبا-ساق ضارغالا اوبلطاو * اهداوبا نم تایالا

 یءوق نعد هک.لکورحما ن دنلوب ع هداج رسد قطء ردمزال عاعسا هربیعد

 ندا بسا ینادام ضارغاو تالوا لخ اد ند: اوبا هنایاّوس ردشلثد هکر دوم“

 هلو قارادرک دب و ر د-ةلوا لسخاد ند او هتویب قلراکوکین كف باط
 اهروهظنم توببلا اون ات ناب ربلا سال و یا ءت ها ناقاک )ردک کیر ند روھ ظ ||

 وكيل نعي (نوقن مکلعل هلاوقتاو اهباوا نم توببااوتاو نا نم بلا نکلو |
 لا ه- يک لوش کالا نکیل و لسم ءاک ند رهو ن دندرا هلوب هکر د-ذکد اراک

 تاکورب ندا روق هوم زسو هیلبا ربهرپ ندیش یکیدلما مارح كهالا هک ر دیکلیا

 ندنیا-ةعو باذع ء ہد صوص ی ؟ددلبا ها ءس كيلبا املا ندهالاو رلتءّوم یا

 :تسٍت مهار فو فوفو ناک قطن 46 یون  هدلاح نککیدلبا اجری الف
 ید رداکدفوو» هءاوب ع هک ط) لوا ) تا عہط ی یلاخ قد هکر < #

 ردلڪد یرسغ ندنءطذ كّولاخ نالوا سعمط روا اح هل رط عع“

 لوا (یدا سا ازو هلج دادم ۴ یید :ا تا ماتوا تسع دم  ۳ یواذثم ¥

 عی هداشراو داتسارد,دیاراو ندقو نهد ردع دبع "یبشرهو یطذ ادخ

۱ 
۱ 

 اواخداو ۹ یوم ¥ رد-شللا ر ورم ہد ات ی ناو شب هدادتا الصف

| 
۱ 

 لب كایشا ۳ ج ی- ءا رد وب 13 دا دنا 4 ۶ ك ز ب دهس ك هلچ لوا

 زی ¥ یوم 1 ردقو یداععاو داثتسا هل هر 2 كلا اما رد)وا ید

 اس ینعب رایقاب اما ( لا حا حو داتسا عبات٭ لا رد مه فرح رد یه
 سد اتم یا هلا ثمو عبا هداتعا هتنیلا هدااعم مهو هدرلتفر = ےھو قیالخ

 نم ن 3 + یون ۶ نم هلو ارداق هنس ةا كلا مر و هنس ادا تعصر نسلاثو

Ss: ۳۶ ETتم هو وا هر یدتبم بلاسط س, ( ل "دار وردرک یکشاو یاد *  

 6ا ه لوح قرط « رک صد دک دادا ا ۔ نشداوا مالح م لک فو عاساو

 اک رکا ندزوسو یه یا ضر با اط یا ررروبنایب یکیدا مزال هد

 توطیشا زوک و هفرخ هدهنارور كرا انشاو مرګ همالک و نەپ ك دالك د

 هکر داوا نالو امزالاکس هرکصذدنوب هسک دتالوبقو كدا یرزوسو رکا ی



 نس ارز ر لوا شوو لالو * اکو لاک ن“ روایق قرطا و قوت ۵4۵ رمد

 دیحوت و رواوب ٽو كم من وا ودو رو وا هدا ز تااثک و تافذ كل یاب هما

 ردا ورو ول ك سرما لا ردو تاک دام نددبهاا رارم.او ی بر, وس ۳۹۹ "ربمآ

 ك 3 لک ده سا ن“ لورم هرز وا عر یا ص۰ یآو ی” ص هلوا

 ندکمحاو ندب کرواک مزال ن رواوا بارس | داوو الط

 نسلق تءدخ نامز هجا هلک لهاو نسهلوا شر حو نکا سو نس هل سف مهرپ
 ید اک بس كد هو ك ِء دما ea نس هل ول زو ھره لاک ی د: ا

 ارا-هشوآ * ول س > ف راب زوا و وکون نو-> 1 یو. ¥ هلوا لات

 ناسا لءاک لواو ند ,دند در اوا ق قاوذ ید مکنوچ (اوت صأا دورذبق>
 ىلا ق> هکارپ زر داک د كال EON قاعاو مرا ہا هر رھ

 ہک ایا اسفصاو هک .کد وی د اوتصاا هر لاو ا هدد سدس ره شوک یراترماع>

 نوجرت یکلماو اصلا و ھلاو ء٤“ نارفلا یرفاذ اف) ییاهآ هللا لاقاک ی درود, را

 هدناح ۳ راه> تم دز. با د 4 رجحا وا كن ۳ داد ىرەت ا a رک و دن او

 ی د۰ # سول رم دش دیازب نوح لوا لدوک 46 یوم # رد شاوا روک ذء

 رڪوط ش سولر بش هق واح لوا مکنوچ قه INA ۰ ) شوک هل حوا دول شه افت

 ییبداوا س وک هلجروا و وا | سرءهاخ لدوک ل لواتد» هه 1 رظواع یگادوس» ەد

 i) -ومآ نک “زا # نمود با شداب ی یت د۰ چ یوم هدااح
 زوس ندزوس لدوک لواات 3 رک كکد یاندکللوس زوس ت ٥ هکر هک ك دۆك لوا

 زوم یرغا ك چیه, اوا رداو هما و لد ۳ هک رکواز روس ی کز لد هکاکع رک وا

 * دننک یمن یتشرک درادنرو 46 یو ۴# رواوا مزال کا انب ؛ ندکلیوس
 یب ی رابای ی هیئود قاوق درک لوا رکاو (دهنکی و کیم یک كنکا کار مشد وخ

 لفط سم رابا یزمماب د كياه> ی “ما دنک لذط لوا را, وس هدو = @ و ی

 نامز ده له نالوا ُت و الارم+ هک رده ه ی 8 نال وا تاس ۵م رھ

 FEED كلارکاو هنا وا رعت نسج كالام و ق باص هدر ی دب دنکات هدیا

 4 ۰ ظ.فلا کرل د شف هسا مایک اا رارما ریز ندناو هدر گو قاو

 وه لص زاوا ظ 2 ۷ دما ل -هن ملت دو و ی ف 9 ن aC وس

 ہ د!اصا هدا “| یاهو رواوا شابا یزمهاید كياها نام چ ج یب ودنک

 ہرا ہک نی ابا عااض یاب بورا عا ها نکیلو بوا وا ق اباقو ی داد هتا

 سد ہرا هوي ژرفوط داش دم هتسا هک 2| شوک « دااصا کر او لواو دوو

 لال * شوک زاغ اد و مان 4 یو * رازروت تودنآ تراسا

 اکسس ج
 يک دشاب #



 ۱ مرکه اروا نار >اس ٭ د شاد مدعءار یوم كبل 4 ىوش $ رايدلبا داتعو |

۱ 

۱ 
۱ 

 | رلیدنوط مدعم یمالساا هیاع یوم ترضح هدایح لوا رر حاس - نکا ( دتشاد

 6 یون ۶ رلیدنوط ززعمو مرکم یمالسسلا هيلع یسوم ترضح زرحاس
 ۱ (تسح نکفون اصء یهاوخ یھ هک # تا نام و و و دک هکناز

 | رکا ردو ا كس نامرق ریدتا همالسلا هيلع یسوم ترضح رحاس هکارب ز

 ۱ لبا هع رک تیوب یرلترضح یلا ہت قح میک قارب نس لوا یاصء ك-هرتسا
 ۱ اماو ینلتنااما یسوما اولاق ) رولیق هاکح ندرارخ اعورازروب نا یرااتءوب

 ۱ م ظعا یراذنا ربدقت وپ دلاصء یقلتنااما یسومان كرارحاس (یلان ۰ لوا نوک تنا

 ردکتس نامرف یرلسءد (یقلانم لوا نوک:نااماو) ربا هدانا یس ساتەم مرکو

 ۱ یی نس لوا كببرتسا ا اوز مهد ا ةلازب لوا كسزتسا رکاردکنس زایتخاو

 | اه رکمنآ دشکفا * نارح >اس یا لوا ینتفک 46 یوم ۷۷ راباراتثا

 | زرداس یا مزار نب لوا یدتباهرنا مالا هیلع یسوم ترضح ( نایمرد ار
 | دیلع یموم ترضخ لایک مک رکغارپ هیانروا یژرکمو رح لوانس لوا

 (نوسقلع میام اولا یموم )و هیاکح ندسعد هرلنا كم التاا

 UT اغ ند مظعل ردسق نا یو $

۱ 

 يدق هنوکو ب و یالبساا هيلع یسوه ترضحو معن ردقوب (د رپ ناشاهایو

 یسو» ترە هکیدلوا باس هثناعا ل رلثا نس یدلا نوئاص ند هرلثا یرلطبا

 یدلسک یرل-غآو یرالا لوا كرلنا ندتهج یراکدلبا داعو جهلا مالساا هيلع

 دن راد یرللیا عظعت كرارح اس هعالسلا هيلع یسوم تربضح نالوا لاک نه

 ۵ رانت هدنع هلاقم یرلکدلبا دانعو یو یدلوا قح لوم بیزو بس

 الا میشم یا دول تاب وب ےک رایدرد ہک نب راشآو نرالا بولک مخز

Êرد نآ مچ نمای و: تسد * دخ انشلواقح نوح نار 7 4 یوم  
 اش مظعو راب داکا ین هح كمالساا هلو یوم لوا مکنوج رارح اس (دنتخاب

 | رابدنانب وا ینراپ و تسد هدنهرج كنم وصخو داثع یراک دشا لوا راءداوا فرا

 ۱ هرزوا مالساا هيلع یسوم تبح كنب راپ و تشد کات E ینلوا عطفو

 e ترضح هغ س هلواترافک هتفلخاتسک یرک را مدقم نسل وا مطق

 | دروب بودیا عورش هش ام لس اعم یکیدلبا تلالد كنف رش لوق كراطع

 | یون لاک "نوت * لالحار لاک ت سا هتکنو هسحقل 4 یواثم #

 ۱ ردلالح هل-ءاک كعد هنکنو كب همقل سفت لا نالوا ین یا ( لال شا

 ۱ 4اعلطو تدابعو رولوا ىت قحرو هسش ی ھ هس ؟ نالو ۱ لماک هکاریژ

 یناو روت مد هده كلا ET YP تاکن هبت رح هنرهو روابف تب وقت

 ۶ ۶# ۱ 6۰۳ 4 یوفا#



 ,دونهه ضەب ررونک موک ن ندید .د كارد نالي ناساوشو تحاسو نالوا
 | مه ارا لوا یس اسدعم ردشلوا مسقاو دروا رجا دروشآ 1 زوا لوا ع ربصم

 زا دوب رس رروتک ونک _هلطفیءفم و دوق ندرلناب ز لوا رروتک رجادرو ندشن او

 رزواصفا * دوش دوش رژدریک كاخرک لماک ۳1 یونثم % رد هنسادءهم هلصد

 صفا اما رواوا نونلا هبوط یغاریط ر ۲۱ یضرف لم ءاکرب دز ۹

 هساوط "یبش صقان و ربق>رب لماک یتبرولوارتسک اخ هستلبا نوتلا هيك نالوا

 دا هی شراپعلا لعاکو دوح ولا: هر صفاناما رابادوج ولار رعو را۔ٍہلا لماک

 | لوبف نوچ یوم # رولوا كعد رابا نع» یب و رفح ییکرتسکاخ هسا
 تساردیع لوا یکنوج (تسادخ تسداهراک ردوا تسد# تسارد مم نادوب ق

 | ندنا یعدردبلا كلادخ یلا شا هدرا شبا عیج هلوا یو كنیلاعت نح قداصو

 تاآدقح ترضحلماک اک لواو رواوارداص ندیلاعت یادخ هسرولوا رداص هل ره

 هکناز * وبدو تا تسد صقان تسد #% ىو # د رواوا ەد ىە باشە

 صقا لوا ار ز ردیلا لوبدو ناطی-ش ىلا كصفا (وب رو تسیلکت ماد ردنا

 شدادوا شیدا لهج ۳3 یوثتم ¥ ردهدنغ ازوطيس هلیحو فیلکت هل

 ۱ امارولوا مع رواک لهح هنتف تالءاک لوا (دورصقان رد هک ی عرش لهح * دوش

 هكا لع هرزوا ع یاسصاع» ار ز ردیک هصاات هکعرب , لو یداو ۱ له>

 تلعقلع درک هچره ٭ یو # زاب جد یتردف ك كاع لواو او زاوارداق
 هس روط ییهر ه ضا م نالوا ب بوسام هئلع غ ا لاک رک رک *دو هک * دوش

 هاو ط رفک لء اکر امارلبا ساق هسدب یبهنره هوا داف جا و ارب زرولواتلع

 | ینبدلوا بجاو قیتوط یناالقعو امرشو !«نع یرفک لماکاریز رولوا تام
 یوم ¥ رولوا تام لوا تام یستوط یر# هک هد بج لوا لا سپ راوط هدثیح

 | یرم هلراو-.یا ( رادیاب نی نوک ادم یهاوخ رب * راوسا هداج هد رک یرمیا

 | یدثبم داره ندهداس توط قانا ن ا یکشاب یدع هدابب ابا داذعو

 یا عد ENS لماعو یهتنه دارم ی صف الو

 ۱ یکعشاب صفا شلبا كل رار و كل سمه را ن نالوا لعاکو یس هتم

 توطو ربک كغ ندد كارسمه هلکنآ نالا م نسساکد رداق هغر روق

 رواوا كلعد
 9 السا هیلعار یسوعح نارحاسس مع $

 1 اما اصع یزادنا وت لوا ییامرف هج هک

 | (نیکب یسوءایدن درک یم نوج # ندان وعرف دهع ردنآرحاس ٭ یوش |
 هراس هی تو کیک بویر كيە ۳9۵ رد رحاس | ۱

 6 داو $



 و

SEET 
 ¥ لفاغیا یسةن بحاصوت تب هحور هللا شدد راطهلا نیدلادب رف ل وقرب رقت

 دتشاب نييکڏ انآ دروخ یرهز رکا لد بحاص هک (رو* نوخ كاخ نایم +

 بحاصنس لفاغیا رارروم اباطخ هراسالوا سةن لها هکر دا وا ین مش یاثعء

 تضابرو تمدخ بودا قصالم هارت كندب نهد ناق هدنسهتروا لاخ نس سفن

 هک ارب ز ردوب نالوا عفان اک هک ینااق رکج هرجا كاخ نایم بودیک ھام
 یوم  رواوا افصم لسد لوا اکا هی رهز رفاور رکا لد بح اص ا +

 لوا هلد بحاص ( ناسی ءار لاف رهزوا دروخرک * نا ر نادرادناراد بحاص

 هکناز هک یونثم 9 هب یلتاقرهز هراکشآ لدب>اص لوا رکا نوا نانزرهز
 لدبحاص ار ز (تسرد بت نایم نیکسم لاط ٭ تسر یهرب زو تان تگ

 TT کت ی تی ی ات

 یدلوا صالخ ندرهرب بولوت یو: هم توک بوادروق ند هسناحور ضا ا

 ردەدنېا كضارما نالوا ییاسفن ندد ردد نسهر وا بت زوله نیکسم بلاطاما

 * یرج بااط یا هک راغب تفک + یوم # ردمزال كابا ریدر اکاص
 نالواربلد یرجیا یدید مالسسلا هلص رمق (یرم ی واط۰ ج هاب

 نالوا هد س هبت رم بلاط یا ند هللا عازرنو لدج هلب واطهرب راهئز با اط

 ا که at هک همنا a دانع هر لاک نالوا لصاو I E و دارم یدنب

 شا 5 كشنآ ردراو كاد هدشس 6 مارا وا یخ تفز

 نالوا فصتم هل وص دور * یاییس « لوا مدارا لوا گسزپسا كن ه_- ما ۱

 نوا رد یک ی ۲ ےل ےک ا ی نیوز ی ۱
 هل-تفص مارا الوا ك سرسا كمك دبال رکا ها لاضتشا اکاو هک هبناج |

 تبق ام نسو هیمر وررمص اکسات لف هجوت هبناج لوه رکصادنا لوا فصم

 نکفیمرد ۵۶یا ردینو حابس "هننوج < یوم ¥ يهر وکر | هنس هره لاله

 | بوس هبا ردو نساکد یجشزوب مکنوچ سةن ل -ھایا ("یآ ردوخزا شیوخ
 هک هقارپ هی رد ییدنک ندکما یاردوخو تهاف» ن.اک د ید ا رد لها نالوا

 اب ردلثلاق هينایسجنایهتشمو هيلا ست ظوظح وب نعب نسرواوا قی رغاریز
 ردرلص او ېک ا رد لهاورلحا م هدرح وب نیلماک یاسیلواو نیلماع ءال ردیبک
 هاو صالخ ندنا یرایدئک راهتساوا لخاد هن سا ردهیناس#ن ظوظ> رلتوب

 ن زكا تا هرلنا هاک ےھت یاوهو هلکب رار یدنک درګ ن-سردررداق
 رعقزوا 4 یوم $ نسرواو و ناب زوررمض هدنا هک هاب ی ییدنک هیا ردلوا

 0 دند هست رھ 0 لوا ( دروا سرب دوس اتهنا ززا * دروآ رهوک 9 رک



4۲۳۰ ¥ 

 لوا ندزراک هتم بط لاع ید یسعیمچ كراناج ( یان مس یاجره تفك ۱
 ۱ IR یساع هدتالصا یدنک م ده ندزلوا ثولم هلت رمغد ساندا و ثاولا

 نامژرب هر کصا دک داک هترمشب اما ردندناش كلا احا رەد ره ك رب ره

 | هیلبا هبلغ تهبط ی اضتقمو تب مبل هک راب ره یا ردراحه رم یهاکورد راوحز ۱

 نالوا هدالصا هک راب رهو رروا تح ارجورروا مخز هش رپ یرب یسغت رانا |
 لواعرمصم رارر و تایحو لرولوا مهم «دنامز لوا هلک ءروهظ ناج تبصاخ |
 ردهروک هش راکدلک هت ردد لاع ینا عرس صمو ردهروک هن راف داوا هدحاورا لاع ۱

 عام اف ایحا رەد رم ۹13 یسع مدو هبل وا شخ نایح ربا ع: س

 نا ت:رژڈب رکا ندرلناح اضرو ردن راهدرپ تع-طو یرلدا- 2 تب رشد نالوا ۱

 یزو كناجر ره یدسب لوا سدعمو كلاب , راخ ور ند هی« بط سانداو یدسیعلاق ۱

 1 یوم ¥ یادی لو ایحایراەد مو یدیلوا یک یزوس لیس ترمطح

 یا (روخم اولح ناو صرخزآ نکربسص * رکش نوح - وک هک یهاوخ ننهرک
 قطناسآ حو كرنسا تابوس نربشو ذیذل یک رکشرکا ا نالوا ےلکتم |
 هلاربص ندنءمطو صرح كسزسا كلبا ابحا یرالد هد رعهصن هساکشخ ناج |

 ذیاذل وب نعل ردهعاسف ظوظح و هناعس> تاذل دارم نداولح هعب ییاولحو و

 زود یب ک رک شات هلاربص ندءهمطو صرحو هیب ند هيلا ع+ تایهتشمو هبناسن

 ۱ 1 یوم ¥ رواوا كعد ن نس هیلبا احا یرالد هديم هل هاکنآو نس هيل وس

 | كرالفاعو كراکر ز )ن دوک یوزرآ اولح تسه * :ناکریز یاهتشم دشایریص
 رواوا اوا یماهتشاو وزرآ ر لکدوک اما رولوا رب ص یس ا ةو اهتشم

 سپ اودروخ او-۱> هکره * دورر نودرک دروا رب ص هکره 46 یوم #۶ |
 ھا هبت ره ررباص یب ودنک و یدرونکربص هک یشک لوش ره لاعیا (دورر | ۱

 نیر ناعآ سور كلا هک رواوا زاورپ یلاع هبت عرب ردیک هرزوا نودرک یدروت |
 یلاع یم هبنم هیاباهشدب هنیدنک ییعانقوریص هک سوگ لوشره ردن اربس هرزوا ۱

 تعفر ناویک و تار اسب[ ھه هکر را هب هبت ر هرب بواوا یاس ینفقو ردقو |

 راب وا ه:ظح کاست کدو ا لوشاماراب رس هرزوا الفا سور كلا بواوا

 تیکلعو تیناحورو رولاق هلتیناوي>ورولوا ر دمرابا راشخا یتعیبط یاهتشم قجاو
 ایا ردوبلاوس لوا هکر وسلک مزال لاوسر ندوب سب رولوا مور ندنقوذ

 یاهتشهو تیرمشب یاضنعهو رار ګا رار دوخ ما ظء یایلواو مالساا هيلع

 كند ںودا ادستقا هرلنا یدز ارس شوخ هداتدو بور و ینرا-:ءیط |

 ی نلوا اچ سو شوخ بوریو نس اهنشهو دارم ؛ زو تساو ۱
 ۳ مع الک كلا تور و وب هل: 9 كرابطع ید عج تب ترمه> یک لوو



 نوت ون

 دو ا ساد زر 7 ناز طول 4 یون 8 قدر و قناما ۱

TEیسراف ءا ءا س) رکا یدرد فوج یطوطر, ندرل یطوط لوا ) سةن  

 كناو يدلواو ی دشود هرکصو یدرتد یسیرب ندرابطوط لوا یتعم هسرولوا هلا
 تنکزا هجاوخ ن اهشپ دش ٭ یوم ل رولوا كد ی دساوا عطقتم یسفن |
 لواو یدساوا نایب ندنسع د ربخ هجاوخ ( روناج كالهرد مقر تاک * ربخ ۱

 ۱9 تسب وج یک فا < یوثم ۷# مداوا بیس هنتوم عب م دنک هک اله
 یداوا هد رم حک یا ناک رزاب ( ك . ع ورودو مسج ودر توت ۱

 ردععح هکر کم هک یطوط نالوا رز مز لوایډد هبیدنک بودا نیب

 4 یونثم # یدبآ حوررپ انهمو یدبا مج یبا اتروصرکم یسکیاوب ات ۱

 Ck تەك نب زاره را: ماوس # ماب م دادارح > مد درک ار > نا

 ہرا هک فیس مدر. وریخ نوع رانو ندیطوط لواو م ددبا نون یراکوب ۱

 رر نالوا لتصاح نددناب ز هلتتسانهوب صب مدقا ندزوس ماخوب ۳ یطوط ۱

 مهو كس نوچ ناب زنی 4 یوم ل ررروب بودا عورش هثناب كئابزو ۱

 | كدت لس لا ناب زوب ( تسدشنآ نوج ناب ززا ده + هاو * تسیشو نه نهآ ۱
 ردبک شا رواوا رهاظو رارعخ ندنانز هک هد لواو ر دیک ن al مھو یک

 (فالیورزا هکو لقث یورز هک * فازک مهر نار نهآوكنس هءیونثم #۶ |
 ندنزوب لفن یهاک همروا هاب E هو ۵9و یارک هاو كنس لاق یا سب

 مد هعالک ندنتهچ لف کو ندنزو فال هسک رک ربدت یی ورک ی یدل |

 راز هبذب وس رهو تسکب رات 7 هکناز 1 یوم « هلل وسزوس هرب هدوهب و هعروا
STE ETD PY a 

 | ل الاف بناجرهو ردقلنارق تعببط ملاعوب هار, ز ( رارش دشاب نوچ هبنب نایرد
 | شنآ هیدن هکر دمواعم دد هلبارکف رولوا هجن شنآ رارش هدا هبنپ ردکل هشب
 | رکنا هاتف مالک هسرولوا هنخوس ابشا هجا هلسس لزاو هسرا هجن هدک دشود

 | هک یوق نا لا 46 یونئم 9 رانا لاستشاهب وا ی داسف برح ناربن ید
 یرزوک هکموق ل وا ردااظ ( دنتخوسار یل ات ماهه“ از * داود ناعشچ

 | راب دسقاب لها ملاع ندرزوس لوا ب وديا نی-ع ضا-#ا سدد رایدکد

 (دنک نارشار هد رم ناهب ور * دنک ناو و نه كبار یلاع ٭ یونشم #
 ییعلرلبا رانالسرا یراوکلد شلوارابا بارخو ناری و یلاع "ریکنا هاتف مالکرب

 لوا نکیا هدنکسم دنس هبا هد رع را دسوک نالوا ند هلب-و عادخ باعصا |
 دوخ ل لصا رداسهناح 4 یوم $ رلبا لانیضض یبکرت نارم-ش یرلنا رازوس ,

 * * یتساخراهناجزا ب باجرک * یخ سرش یک و نامز ك ك # لاد د ىت
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 هکر دراو جارعم صاخر نو اقداص قشاع لوا هدسنرب ره ( صاخ جا دص
 جا هجا یاس قح هرزوا یاب كنيجات كنا لوا یلاخ مه ندیهلا "هدهاش»ء
 هرژوا یعفر كلا یاس ق یعلردناش واع هدول دارم ند>اتروخ صا

 مکن هلوا یهاا پ دا دار ندجات دوخا و ر وفراتءفر لو,ءءو صاخ هک

 ( یهاوخ هکاج رهورب رسرپ هنب * یهلا رونزا تسجانآب دا * تبب * ردشلرود
 كعدروف جات وج ندنرو یدنک یاءت ق> هرزوا ییدا كا هرزوا ر دقت وب سب

 مهو قوف یناکمال # ناکمال رد ناحو اخر شاروص ۷ یوثثم #* رولوا رولوا

 هدناکهالیئاج كناو رد هرزوا اخ یدسج تروص ال. اکقشاع لوا ( ناکلاس
 روصتین آیس هحهاو توق كراكلاس هكر د. دنفوف كنم ك راکلاس ةكن کمال,

 (تدناز یابخیورد یدره# تدیآ مهد ردهک ی یت اکمال هک یوم لا مهونو ۱

 هدعدرب ره ةلک هکمهفو هکمه و كم هکر داک د ناکمال لوا ناک مکیدبداکس

 لب 46 یونتم 9 هل ما لصاح ه-ثددنارب و هغوط ل ابخریاکس « دناکم لوا
 ناکعال و ناکع هکلب ( وجراح یتشهب مک>ردوعم» * وارکحرد ناکم ال ناک«

 نالوا بوسنم هتشهب نە دراتشهب ینمرباترد كانجردهدنمکح كناکمال لوا:
 ینراقمریا كنتج تنجلها هک ردت هلی دح میکت یک ینیدلوا ,دنمکح كنج لها
 یمکح رانا یس هعب راراهنا كنحو رایلبا ناور هدناج یرلک دنسا ءاشیام فیک

 رواوا هدنفرسصتو م <= كايقیف> ناکمال ناکءالو ن اکم ثالذک هلوا هدنفرصت و

 )عا هاو نوح مد * بات نیز خ رو نڪ هنوک نا حرش ٭ یونثم #۶
 هلی و سرب وجزوب ندنوب و هليا هصذ حرش كنيهلا لو-هع رو: طوب ( باوصلا

 "یام عدرکیمزاب € یوشم ۶# ر دکر مع هاوص یلاصت هللا ن دنسعیجو
 لراناو ندنناب هیهآا لوفعرویط ( ناتسو دنهرجانو عر یوس * ناتسود
 رجانو غرم لدبا عوجرورب کز راتسود یا ن دکملا حرش یترارمساو باا رم
 هکللا ناس د سس هصذ ل رلنوب نعد هدناج ناتس ده

 تشد رد اراستسود:ه نایط وط هجاوخ ندید %

 + هرخآ ىلا یط وط ن ازا ن دلاس سر مافی و

 یساج ندنساطوط ناکرزاب لوا هکیدلبا لوبق یرب> وب ندنسطوط ناکرزاب د مع
 ¥ ی و ¥ هردشرا مالسندنسط وط ہرا طوطنالوا ۰ دیاتس و ده یال هندناج

 مکنوچ ) دادب یدتح * وطوط نایاب رد * دییسر ناتسدنه یاصفاا هکنوج

 يدروڪ یطوط جاقر هدنابابب ی دشربا هشافو ا-صضقا م دنه ن اکرزاب |
 ۱ (دادزان تاما ناو مالت نا * د ادزاواس 1 داسا م € یون # |

 لواو ا لوا یدرب و زاوآ E e دروط ی 2 هداروا ناکرزاب ۱

 4 قاما $

- E 



 یهلآل وع رويطة جا تص ¥

 نام مرگوک یسکوک ٭* دوب ناهش زناج " یطوط هصق % یوم ¥ ۱

 یک یتبداوا سو, یطوط ییسعب رواوا ند ولساو یسهصق ك:سطوط ناج

 ندناو شاوا سوح هدنة ن یخ د یسدطوطناج یک ینیدایف زاورپ یوزرآو
 ی هلوا یر كرلغ روا هک ےس رب ن رادد یر حاورا 1 ءراداوژرا هص ال>

 هوا یبرج كءاظء یابلواو مالتسلا مهیلع اد اردنا نالوا یهلارویط هک بااطرب

Rr ۱هلیق دادعتسا لیصح هکلبا  jی ره یک: و ¥ یون  

 ع هر, فیض هدا ز زمسهانک یف ) اا ي نایلسوا | نوردناو * هاذکی ب یعض

 ترم ه> 3 تع ۹ نايس ی يدا هلوا 4 ر و مالساا جاع ناولص هد ورد كناو ۱

 تا هک هلوا هد هب عرب ناتو كناو لوا هدا هل دونج عج ردوج

 دااش نو> 1 یوثتم $ هلوا ربکا ماع یت n رغصا انروص . لصح هلو هطاحا

 مد ر a$ فرض خر لوا ( هل نود رک ته ردنآ دا # : هلکو رگش ی راز |

 هشود هے داغ هودر ؟ تو لبس يس هلا هيلا هاکلت راز مکنوج رشاکشو

 هکر دراو دیک ضص») فی ا فض اتروص ,دناذد>ح ندماظع یایاوا ین عا

 هل او ءآ ن دن رل و قوش لاک هکسلب لک د هل. رط نب اکشو رک

 كعد ید رشود هارازو هاولو ندشس هلان كنا هنفلخ ناعهآ ید رل هنادا
RE Ra ak 

 | تعشوز ییراب * اد زا كد دص همازد تم مداره < یوثثم رولوا

 | روشب را لب زو دز و کا مور ندنراترمض> ىلا یادخ (ادخزا كدا

 لوا رواک هاج كنا ندم :دناچ قح ینا ر تادا را هلو ی ھا تاضويف هڪ یعل 1

 كعد كا EA هل اقم ۳ ترط> كءد ییرابرب ند هک

 هوا ناز € یوذثم « رولوا نع یا م ك٤د ةباجا دعي اجا كجا

 اف لر و
 كنا رده:هک رل اعا هل چ هدو یرفک كنا ردكب هدف كایلاعت قح نداتعاط

 رولیزاب باوث هسایااطخ ندان د ون ےک رداکد یک یساطختفلخ یساطخ
 دا م ندنرفک كناو ردیلوا یماطخ لدهتحتو ندنتعاطو ناعا كدیلقت باحاو |

 یتتعاطو ناعا یدنک قشاع لوا نع ردرس هرزوا ینیدلوا یسانءه تا لردك

 د اودا دق یایارنس ندا نویع ی دن رقو یرارسا نالوا هلمح ثٿ ترمعحو

 لدنج ترضح رولوا كسعد ردرابتعا ی و هنهک یرلناعا لشالخ نالوا |

 تام ن ی وط)كنيلبښ ترمعحو یسد ( یدل بجا ا هللا ندب ترفک ۱

 دوم تّت وب ورارمها مس ید (سودر N رد ف تام نف هرفک ین

 دهن شجار * صاخ جار هم یک ءاروآ در ۳ ۳۹ یواثع % ۷ دام



 قشاع لوا سد ند: و رط ی هیره ءاع“ا هسا | قشاع هد ندآ 4 ید 4ب .م طا |

 1 هطسات و رهو هود هل وا جد یعنام دسر وس ۵ شا ف ىا ف لوا

 وژرآ هنوک یی ساوا فیطا و ل.ج مونا هل وا يجد ھا ص ۴ لذ هس ر وب |

 | »اا هو و و روابق وژرآ هل وا ید هدستفو یا دلوا مهمو راهو هم رواق ی

 | یتلاح هئرهو هايف یل هلت ص هئره یقوشءم ل هاطاو روا آظ-یخد ند هلال ج
 ۱ هسیاکلان قشاع ناراو ه دن رمون رواوا لوا یدا رم ید گءشاع هاوا دب رم

 | نداک هچةبط كنمالک ( لکاایا لصو لکانع جرخ نمو ) رواروق ندیدنک
 ۱ یدنکو رولوب یی هبت ره یراکدید رولوا یف و كذا د٥ E نی

 هرکصت دک دلک و وعلا دهر ارز رواق باط نفع كا دنک و رواو اقژاع بی هک

 ۱ وكلا دسمب وهعا | نف * رمش * ضرافلا نا لاقاک) زااق اب تریاغعو زاوا تای

 | هفصو نیا عدت لذا ئصوف *# تا تاعذا یاذب یآادو *# ھر 4 ۳

 هقرف نم اهر یفو * ساب باطاللاءات تعفردفو * قبه دحاوذا اهن ھو *

 نالوا بوسنع هالا ناب و یهلا ل وةءوروط هه>ا تاص * یتءفر قر ةلا

 یس د یھ لوا ردراو یس ەد یھ شا كللوەء ردتهص كس را دانو ار رورط لوءع

 | ینا نا حورویرلبا دابا « رهاظ هم بجخ ساو> ہک یی هاست لوا رد یاس حور

 یخد كبصن ها دوس حوروب و ردیلصا كل سدنا ومح E و رادا لو 3و

 | یکیدلبا دارا E ساو ردیاایح حور یس هبت يه ی ها ردراو ۹۹ دو> و

 أ ردرتالاب ىس هبن ممكنا هکر ابا ضرع هه یی آ حور اش اف تفاو رانا اتن یرلش

 | یش یکید روک ارز رد قوب حورو هدسساعو وشد تبادب هدندوجو كم این ص

 ۱ ردقوب هدناییصو عاهب تااحو یی هراک هرو رم قرام- هکر لبا لاردا ی ی

 | رلبا ذخا ین هیلقع مواد هلن فی ان عاونا هک رد رکو حور ی“ هست رھ یک درد

 هسشحاتفتسا ك ءواعو فرا« باوا هاکنا هکرلبا جرد هنسام یاامول ۰ یدنکو

 روند هب حشب لوع هلوهء نالوا هدهب را بنا مون یک یلقع كنالع رولوا رداق

 ضو ردصوصخم هعالسسلا مهیلع اینا ک ردیسدق حور لوش یسهبترع یھب
 رارساو ییسیغ راونا ند-یشدق ح وروب و رواوا صوصخ ید هماظع یایلوا

 لوعوب و ردنر اب ندرل>ور نالوا هد هبن روت یهاا لوقف رواوا یل ٥ ېب رال
 ردلئام ءرویط ند-تهج يک, دلیا زاورپ «دسیهاا بنا مو هد ۶ ماع یهلا

 ۱ تف ارکو تالوو تمو قوشو رد ۶-۵ و هد تو یرل > ای كلوةعوب

 جوا هللا هیلع تفص هنوکوب هکر درکه کجا اکا را هتفص نالوا یلاشا رانوب و

 دردبا زاورپ هد ده

1 



# 
 و

 .RR 4 یو ۳۹ هیلىا لوبق ال سل دی ها ۱

 هدطیح یاب رد كنهذ (تسشوخوا قشع زا-هشوخان هلج *تسئذ آ كنهن
 بیا شعزرلوا رولاج لوس ندنا کرد روئاج میظعرب هدالکش هغاب نک اس

 هغاطرب نکرد يڪ بورک هتک دنه هک اعرب هکر درو ط سم هدناقوام

 ردتمکح هنو ردقوب عاط هدنوب هل ناصس هکر لید. د نک لهابواک تسار

 رایدزوس شب لکء راب دقاب راسشنآ هدنتسوا كاهوک لواریدفچ همثط ندیک پوبد

۱ 
| 

 | یرلکدروک یتفادلشاب کیک هرجا اب ردبولک هتیکر ج میظع ء وک لوا نامزدعب

RESبیاق هرجا اب رد مظع ك لوا هک رابد روکو رابدرهک  
 هدننناچ یزغا اد هک رایدب درانلوا رادربخ ندرت شک لها یدتک بولوا

 یدیبلوا ردق هاک رب رب تبسناکا هسیلوا یک كي هکن هدننناج یرظارکاو قدمو
 هکنهن یراناوا ادخ قاعار نعلا هرس هللا سدقانالوم ترضح سد رایدید

 بوسام ا قشاعو هکلب رداک دللب ی ردابلب هنو رارروپب نودا هشت

 ناغشام رد كلشکلدو قوذو ردغلشوخ ندنفبشع كنا راشوخ ان میچ ردکتهن

 بوبح هه !اضنقم بابح بیلا نم یئ لک قاطم لاسج ناقانشءوقسح
 ررروک لوبعم هسرواک هنره رهزو قادرو رهعو توادعو رهفو فطا نديم ةج

 | نیع قنموتمع ید یتحتن هسزرولیف ررکش هصن هدنبسهل اقم تنحو تمعن

 | ض رافلا نیا لاقاک رروایافص ییافجوالو یال: و رروابق رلرکشهلبا بولیب ته
 | ( قیکش ناکم یرکش هلتلعج # یدباذا كنمبطا یف یذا لکو *# مش *
 | ینافش كشو قع رعدعع لحنم یاس دوو * ةع وهف هنگنم ف لحامو

 | زیزعلا هرس هللا سدقدیراب و * ةمعتعبسسا سيلا سابل كييفو # ةنم یاقشلب

 ۱ هک ر دهد دبره لوااضر ها دخیاصف هدش هکر رروب بسام لګ وب یرلتریع>

 ۱ یدرواوا هدا زەب ندنالوا دلع هدم مرکش م: هبسایقدب وم هدحزود را

 | للان ع ةلقغلاوهء زا, ا ( ی سا ا لاو اک رداوا لفاغ ندیلیم الب,دتفالو لهالصا

 هرهاظزا الا (فنطاب و هرهاظ ود مکیلع ُم عیساو ۳ 2 لا هدهق یربسع شفا لاقاکو)

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 ۱ ءافللا ث ت رول ءانقلاو ءانفلا برو ا ءالبلاو بلا ةلطابلا لاو هالولاو ملا

 هک ر داوا قشاع نامهردقوچ یرزوس پسانم هلحوب كنیهاا ناشعسپ ( ءال او
 هسا هره یساضرو دارم كنسودو هلبف لر یساضتفاو تدارا یدنک هیلکلا

 | تاک قاع 4 یوشم % هلو نرم لک ق اعات هل-.دارم 4 ه ودنک

 تدحو غاب لسلبوب (وج شب وخ قشعو تسي وخ نشاع هوا تسلک دوخ
 | هتم نالوا هللا ی دارم ند-اکردلک قشاع تقیفح رارلک بیل دیسنعو

 ءاعس| فح باثح یرداوالک قشاعو رد هصصتم اتو اعا دو ه ردنیهول

{J % (0% 4 یورنا ¥ 
~~. 



 یک دف وا و نیع لوا EE لوا بع یا )و E و نوح با نآ ی 9

 نو>* تسک دند زا هد قارفرک ¥ یوم ۹ قیر هدعو كسب نربش

 | هدعال و یس ندکل هد دب یارف كدهدنب ر Y1 ( تسح قرف سا ی ینکدبدیابوت

 ۱ هد: س هبروا هد ودیوادخ سد نسرابادب هكر نس هکدوج ها ندتحابف نالوا

 | رک | كنب وم یرافد رش بآدزب زعلا هرس هللا سدق كنانالوم ثرمض> ردت قرف

 لر ها-ظو رهظ» نکرلیا باسطخ هل-ءاک یلو نالوا ادخ ره ظم هکر دوب هدنلګ

 هیات نددیلم» و هرهاط e نوا تراثا هنغدداوا 1 هدش دحا ۵ هبت رم

 e ید و ۴ گن زار وسزوس قفاومو بسام اکاو رارابا تافتلا

 رادروت هک ردند هی رژ تابا یرلقد رو هب ر قتیه> بوب باج لواو

 جاو عامزارم *نرطاب# جو مخ رد کو هک یدنآ هک یوم #*

 ثکنجو ندعاعم نسرلبا هدکنجو مشخ نس هکییاسفجو دب لوا قیفح بوح یا
 تاودزوق یاهو € یون رد س
 | ددرتب و ندنلود كافجو روج كن-ناج یا (؟بوبحم ناج زوت ماتناو * رتب وخ

 تشاوترا هک یوم ردرتب وغ رهو زب وب ندنایحو ناج كماقتا كنسو

 | رات كنسسقبق> ربلدیا ( دوبنوچ تروس < نبا متام ٭ دوننوچ ترول
 كنس ەلوا هت و كنس لارو وناج هغغااكا ندنرلاهصو قوذ قاشع هکر دون

 دراد و EL # یونثم لوا هه هه كروس « تل سدوخ اب ردوپ كسمام

 كروج كنس هکن درانفاطاو توالح ( وتروغ دای سک تفاسطازو * ون روج
 ی نل وب یروغ كنس 4 ندتحالمو تفاطاو رداکد نکع یرععت هکرتوط

 | نهربا هد اغودح كنا هسک هک ردناناب هن هب مهر كش> المو تفا- طا ك دس

 a دسنک روابوا هک مسرتو ا 4 یو %

 رک لاکو هیلبا قبدصت یوا مب یسیفح بوب لوا هکعرق روقو مراباهلان

 و : شفطارب و رهفر مقسشام < یونثم # نت و لوا ندنتج رو

 ۱ مهشاع هل دح هنرهق و ددفطل ك , وب لوان (دضودر ره یا قاشا ن نەبھلاو

 | ردراخ نیزرا هاو ٭ یوش ۶# ےةشاع لد ض یکیارهوبن هک ردبچ هدانز

 ناتسوب ندراخوب رکاهللاو ( موش نالان ببس ن, ز لبلب وچه * موش ناسنسب

 مكب ارس هادناج تمعن ناتساکو تار نانسب بوس ندالب راخو ی و مدت تاج
 مکیدلک هتحار ناک نود ندالب راخواو مرولوا نالا ندیبسوب یک لبلب

 درو # : ناهددناسش گی هک لیلب بجز ۲ ¥ یو 3 مرولیف دارف نوڪ ا

 نا-نسلک تیک يراش لبلب لوا قحرجآ ناهد یردلبلببعوب ( ناستساک ابا دراخوا



% ۲۱۷ $ 

 هکید هل وب هلا ی دتا هناک ر زاب یطوط ( قارفرد حرج جن کا ہا مهد ناج * |

aروا ید ا رد لزم هدن ول مرپ و ناج هدز هک انشا لس نی  

 یهاک هرم سر اک * ته دا رد نه ک دستاباور نبا یو
 تخرد ی ھاک هد هر سد اک رس لوا هددش کج ۰ لب زدیم, :الواو روت ( تخ ردرپ

 ۱ دن هرب هززوا ترا زم ک هتدگر دراج ید دوو وا
 السلا مهباع ا دنا «دقدلوا الم هاب هرب چکر هکر دون هشت « دنون رس لوا

 نینهبا 4 یر 9 هلبا دادعسا هلوک وبن داوا كءاظع ی ا-لواو

 یسافو هراتسود كراعود ( ناتساکرداع"و سا نی رد نه * ناتدود یافو دشاب |

 هی یولثم زس هلوا هدناتساک سو وا سوبو صاج هل وب نب دواوا یاب وب
 رازوب راواوایا ورغم نابهرد یوبص ك * راز غ ع ره ریز نآه» یادی راداب
 ۱ بارش نایت اح ابض ییعل هدنحا را: ارخ ره هل وب صر رای روم e رز و

 ۱ نارات داب دیو ثم 7 کیدا رک ذورکب روتک هرظاخ هرجار"راک لوا *معرمول
 | یسلیارک ذنوداب یراب رب كراراب ( دانون ناو یل: ۲ ناک هصاخ * داب نوار رات

 | نون نال واروک ذعو للل نیاب اداب ار صوصاا ی ءروا وا كرامو نوو*نوحا را

 | نوخرپ مروخ یم ااه > دق نم * دوخ نزو»تب ناف ر> یا 46 یو # هلوا

  مهیاع اسیناح اورا كناس» "یطوط تيب وب رد هڏ ید دوخ نوخزا (دوخزآ
 | اهرو صالخ ندنت سففو كن ءایف داشزساو د ادتسا ندءاظف ایاواو م ال بسا

 | ردند ةف رش تابا نالوا هعقاو هدا كاداوا د دنسو نیثسم نوجا
 || راب ازاین ضرع هماظع یاسیلواو مالسلا مهیا ایبنا حاورا تالاس ناج "یطوط

 | یرلب رمو یرلغن رح كراب وبح نالوا لدتعمو نوزوم یدنکیا هکر لب وس هنوکوب
 | سب مرحا راس> دفرپ ندسءاو یدنک هدفارفو نارح ماع نب هکر دیا ضنا

 ۱ نکراب وس نلاحع بو درا ناسجاح ضرعو ن رکنا رتا اط هعج نیعو هن هل جج

 بوبدبا تاقتلا هایعف بوک نالوا یرمصب عرمضحو یرظن معط» رب ند هل جو

 یتسلتف دا 4 م دحو و یاد دنحاو یا ا وب ورایو وس
۱ 

Eبا شوت نیرو مورو تو۶ یا  

 اسف بیبحات 9 ) تاب ؛ )یمدادو تبلصا €: ن“ در و هک تسزسارکا ۳ می ۱

 لا هداس هدا نیادایاب 1 ىو“ ¥ ارا: دا ز ا رر ادداب * نایب هداب 9

۱ 
1 

 | ی

1 
 ا كن هداتفا نالوا یا لاخو دوغا (زب ر خر درد یدروخ هکنوخ ۴ م

 ندتعب ة> قاس مکنوج هن داب لر هداداد نآلذ و لد راع و ی یدس لاء وب یا هت داب

 هل صد ك اكسو باص ماركا ساک ن ۰ ضرالو ن هجا ما یروسهط بارم
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 | پوي یکدنک هاد لهاو اسینغاو نس هزود روجرو فیض هدا ز یدک ۱

 ۱ راپاپ وسوید رد کد + نگومطمو لوب#هو را هليا نورب ندراهشا نسا نس هزسوک

 ۱ e دش زا نا هررد# تسمک ع دن قلخ راهتشا هک یوم |

 | تها-مو قلوا روهشم قیالللانیب ییسعب رد دنب ےک ی راهنغا كفلخ ار ز |

 ۱ را یدیف راهنش اوب هدرهاا قد رط ردد م 7 ر هلو قح لوب ناش ۱

 ندنهآ دب راتهتشا دش ی e دیفراهتشا دہ نع ردک ند
 عباصالاب هیا را نارس#لانم + سه بس ع مالیبلا هرلع لا اذهلو 3 دری ید ۱

 ۱ صالخ ندن-فق نو هغاث روق ندنرهش ۾ 2 هللا صع نمالا اسدلانوا ندلای

 ۱ ند س و یک یطوط لوا یحدئس و ا زرد ار روت یهصقوت هغلوا

 نس هلبقزا ورب ه لتاعم یارهگو نس هلو تاعا

 مافی ارواوا سوبع * یطوط هک ناکرزاب صو #
 4 ترا نتفر ماکنه نایتسو ده نایطوطد داد

 (؟یطوط اب ز سوب صفق رد * *یطوط ارواو ن اکر زاب دوب ٭ یون $
 یطوط اس زر سوبح هدف یدباراو یسطوطرب كناو یدیاراو ناک رزاب رب
 و یوس ۵ درک اما رب ناکر زاب هکنوچ +6 یونثم # یدبا

 هدناح ناتسدنه یدانا كرادئو یدتا ثهزود یرفس ن اکرژاب مکنوح ( درک زاعآ ۱ ۱

 تک *دوحزاز كركر ھو م القره 6 یون 9 ی دلباز زاغآو مرع هکنک |

 | تاکرزاب لوا ندنمرک و دوج هنسهب راجرهو هنمالقره ( دوز یوک مرا هچوترهب |
 | یدارم یوزا کیره ٭ یو # یدید ری ع روتک هن یروا ن دنس یدید

 ۱ نی 5در لوایس ر ره ندرلنا (درحك ر دادب « دعوار هلچ* درک نعاوخ ۱

 6# یوثثم م $ یدرب و ه دعو هنبس هاج د رم كيت لوا ی دس ابا بلط دا مھر

 | عج ( نانسودنه هطخزا اینا تفت ایا یهاوخ د دچار یطوط تفک
 | س ۳ ندزسا نافعرا هنی دا هنسطوط هرکصاد را هب زاحو ندرلهالغ

 | اجا کل یطوط نآ شننک 4 یون # رنک دم نا
 | لوا یدید هناکررزاب یطوط لوا ( نا: ند لا نکا ءب نوج * ن ایطوط

 ۱ هک و پد * هل وب هللا ن اب ا یال مب نارا هکنوج یرا-.طوط هک هدرب

 سدجرد ناعایاطفزا ٭ تساع ینانشم هکطوط ن الف ناک 46 یوذتم تم

 | رد ت م ریس این ردز :؟قاتشم رم هج نالفلوا هک (تشام

 | ندرسو یدسآ# بلط داد ندزسو ی دانا مالس هرس E لوا ) جاوا
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 هدو نالوا لد .دنز یا ( نها انا ناوراب ی رکب ق> نر ی دوت ك

 ییسعب نس ےک هننآرف كة بوډا ك ار ناڪ را لوا لد هد ره نس مکنوج

 یایلا نس هدب اصل اکایوایق لع هلرهاکحا بولوا دةم هنو الت كن ارق ترض>
 هک یوم ل نسولیفقااثشا هلب راناج كرلناو نسرولوا طاتخم ها ور كماظع

 كماظع یایهنا نآرق ارب ز (اب ربک كاپ رک نایهام * انا یاهلاح نآرف تسه
 رد رلیهام كناب ربک یاب رد نالوا كاب لالا ین ماظع یایبنا ی داوا یناصواو لاوحا
 كنا لساف مزدا یظعنآر مروقو ییظع نآرف نوک كرد ندرکا

 هدیدار ایلواوایبنا*ر ذپ نآرف "هو یاو رو € یوشم ۶# ردکلبالوبف یماک >ا
 ماللسلامهیلع اینا نس هبلوا ریذپ نآرقونسه وقوا ینآرق نسرکارکایضرف (ریک
 مالسسلا مهیلع اننا هنایلوا ربذب ن ارق توط شءروک ید یماظع ی ایاواو
 ندنٍب ر كران ۱ ناتق لوبق ینآرفو زالوا دن ۲ هداف یناقالعو تب وص لءاظع یالواو

 خرم ٭ .* صصق یناوخر وج ییآربذپ رو یوم ۷۶ زلا ببصو هرهب
 نالوا «دناو نس هلوا ىج دبا لوبق ی يظع نأ ار رکاو ( صفق رد دا كات ا

 E یشوف ۰ 2 اہ ك: مر ۳1 یالسلا هيلع ابنا صصق

 صقف ردناوک خرم 4 یون ۴ رولوا لو رواکراط یب رولک كنت
 رددادنز هرجا سهق شوقوا هکشوفر (تسادانزا نتسردب ودی * تسنادنز

 هتسراهستف رک ییاهحور % یونشم %X ر دندنعلئادات هس عشا قار وق ند

 هکلربهر ردرلشلت روق ن درل ق هکر لح وررپ لوش ( دنا هنسداش ریهر یایننا * دنا

 4 یو 9« رد هجو جد كعد ردمالساا مهیلع ابنا نالوا قیالو هتسلاش

 ۳ اه اینا لوا ( ناو تسذا ارت نتسر هر هک * ندز ز دبا ناشزوآ نورب زا
 دهم هد ئەھ اع کر لیدنک نعب رواکور ن دئناح ند ند هرمشط یزاو اوآكءال لا

 ودهلب وب هرادلاط ندلاع حراخور ندنبناح ند یالک كرلثا ردرلنک اس هدقدص .

 هد ع یه ا راشم كس هلک ناو نا ر دوب اکس یلوب قاروف ندنت سفف هکر واک
 بوایف لسع هلیماکحا كنا بو دبا اغ #لا هنأرق ترمضح بودیا كرت ینبعص رال د
 نیکنت نیز تسر ن دام چ یونثم ۴# ر دکعال اح هلبلاج كماظع یابینا
 هک رب د هل وب ندشناج ند ماظع ایبنا (صغف نا هراح تسال هر نیاهکرج * صف
 ناالوارک ذوب ندنسفق نت نالوا نیکنتوب زب هک نالوا حالو حالف بلاط یا

 ردریصح هقد رط نائلوا رکذوب نا هراح هغالروذ نفت سةقو یی رداکد

 ہک ردول هع) رد هنا نده و هل سو هص الخ ن دات راد رم



 هاشو یدشربا هدب وب لوسر لوا یدلوا نارمحو هلاو هدننردف كنيل ۱هنهللا

 عررع دمآ نوچهناد * ت تشکر حاد ردب دهآ نوچ لیس 4 یونث ۷# یداوا

ECTهکنوح هاد یدلواا ردیدش راقو یداکدهاب رد هکنوج لیس (  

 رګ یدبا ېک لیسعام دهم مور لوسر نسا یدلوا عرزوتشک یدلک هعر نه

 لواو یدلوا یناعمیا رد هلغلوا لصاو ههو ههایضرر# ترض> نالوا نەم

 ههنع هللا یضر رع ترمض> نالوا یسهلا رارسا ههر نه یدیا یک هنادو

 ثالذک یدلوا فراعمو مولع فشک بواوب نسا تبع هدقداوا لصاو

 .هدنسهباش هلادواب ردنکیا هرطق هساوا تاقالع هن رب ندفوصت لها هکیآ ره

 بودا ع ورش هرازوس نالوا دب وم ییاذععول سپ ردررقف قاوامجلح ن کا |ا

 تشک هدنز هدرمنان * سیلاب نانتفا قسلعت هکنوچ ¥ یون % ررروب

(algهد مم مرجال هلیبس هلیدس قاوا اد اک | یدلوب قلعت هرشبااوب نان هکنوح  

 ٭ دش ران یادف یا رو رم < یوم 9 یدلوا رببخو هدنزنانداجو

 موملوا یدناب و یدلوا ادف هشن آ نوچ مارو موم (دشر واوا ؛والط تاذ

 هکنوح همر كد 4 وشم *% یدلوا ر رونو راونا یسسنالط تاد كم یهو

 هدرزوک مکنوح یش اط همرس ( ناب دیداتجا دث یا ت دک ن ناکدند رددش

 اس كاس لوا ی دلکح هرازوک مکنوج بونا کس یشاسط ههرس ییسعب یدلوا

 كنخیا ٭ یوم # یدلوا یجم روک مشچ لوایدلوا ببس هغلانیب قوعسم
 هک هد رح لوا ولتداعسیا ( ی ا دنا

 دشرحرب یسعا یدلوا شعلوا هندوج و كن هدنزرب یدلوا شاتروق ندنسیدنک
 + یوشع % یدلوب ش روړپ هد س هب رت هراس كنا بول وا لتصاو هلماک

 یاو ( تست یوزا یک دنزو تشک هدر * تسنسشن «درماب هک هدنز نایاو
 هدنزو یداوا هد ره هلن راقم هبهد ره هدنز لوا یدرتواهلا هد ره هک هبهدنزلوا

 ابا مالسسلا هيد لاق اک ) ردابد لهاوایغا دا رمند هدرم یدا مع ندناكل

 ةباور قوءاينغالا مالسلا هیلع لاق هللالوسراد یتولا ن ءواولاق ىتوملا ة سلاو |
 مکنوچ رد هسیک نالوب تایح هلنافرء ولع ی لو دار م ندهد زوار دلا لهالاق یرخا

 تک هسلیف ثنراسعم هلا ۹ نالوا لد هد ره هسک نالوا لد هدنزرب

 هد مدودیا ذخا ییمکح كنئرافم ندنهج ینیدلوا هوراس تعبطورد هرو«

 قال هتراعمو ٽيڪ رکا لد هدنز یا سد ردا تدارس یداکا کال هد ضرب و

 هلرااد هد رم كسزلوب ییهسوآ ندفوصت لها یجدبا هدایز یلق تابح و

 ترش> نالوا سولا هناورو حورو سا ارب > بوبلیا رارف ن دنبحاصم هست
 هک یوشم ا۴ هلبف لع هلیماکحاو نوا ذذلتم هلباتوالن كناو هلبا تسنا هلأرق

 < نوج #



 ا ی تن

 ندکلپ ورشرو لا كروتاوا ۱ ناما هل رب رکاو ن ن به تمول اض# |
 لوا هللا و رواوا ک كعد كب هل وا راص دبله ینیداوا کو نس هلسیق زدج ۱

 جو رد < سنی ی نوع دا شا |
Ea TIN ۱رگشرپ یک هکر م را تعاوب س هسادلک قوا س ر ما  

 +٭ یوم ¥ رداکد یلاخ ندکلپ ورسرت مدر ۰ هک رسد مس ار ز ردقوپ هک یوک ۱

 هدرگترکا هی ےس (کشزاوآ نیکنکی یسوشو وک ٭ رکچرد دنا ہار ار ا |
 یلکآ به نوسلوا نیکنکر س ندرکش هکر سوا یدهیک رس هسکرک قلوب لوب |
 طولحم 4 -"عاطو رکشو تو الجچ :هکداکا دیک زا لو هورد هو نالوا ولزو ۱

 * یوم # هلوا لوس,ةمو هلوپلوپ هنورد هلا هبطساو لواان بواوا جوزگو |
 یحجم (ِتعب» طض ردن او ټی الف نوح * ِتسب طبخ اب رخ روش ر دنا ییعم ۱

 رداکد هدر هک ردیک نابص هدرعش یعمرداکد اخ نداطحو طبخ هدر ەش ۱

 هرزوا یدایمو یک یفیبلا هناشن یو یکیدنسا هیت نانا ناصر مکش عل ۱

 ءاشیام فی و نیلیوس یان ییدنسا چد هسوک نالوا مظان یک ییبدءروا یا |

 هکر واوا اک ردیبک سا طنالوا هدنایص ینو هدرعش هکلب نلبا میم ینربعضلا فام |
 هدرعشو ردیک هاج رخآرب نع هسالوا دصق هنحظن كلا بویلبا ناشف یدايعرب |

 یک هما كتالک ضب ناک تو ردناروهظ جم نیلوا یدا رم كہا

 لوا ب واک هحظن ت اباک لوا نکیا قیلاو بس هلع لوا یسلوارب رفنو
 هرزوا قی رط كابا را ذستعا هنکی الب وس یوم رخآر و م الک رخ ارپ هدساحم |

 ر د شوا عقاو ۱

 4 یفوصتلا لهامم ساجلف هلاعم سلاح نادارانمهکنا "مرد #۴ |
 هہک ل واسر هساید قم رووا ها هلهالا ه- کر هکرد هداج كئس انعع تالوق لوا |

 راربسا تا سو یهلا فاصوا ره ظء رلنوب ارب ز نو- سروتوا ها فوصت ل- ها
 یر ردح دسنج مکتن راشلوا یا هل-ه> و راشاوا ند رلب د نک رردبایر

 هب يع و كنم قلا كع نا فوصتلا هکیدید بویلبا رم هلب وب ینوصت

 ۳۳ 1 یوثم 7 ردرلناوا یاب هلو ناف ندرابدنک فوصت لھا یو

 | مود لو لوا * ماس ین ! شدنامدا تلاسرک * ماجود كين زد ثڈ دوخز,
 ۱ ترمطح دارم ندماج یدک ندنیسل دئک یدلبا سوت هک ندبءاج یکیا رو

 | یدارپ هلبا قیقح قحر هک ردماجعا تداعب مک ینیدرو ك-ھنع هللا یضررگغ

 نسهب يم ینارغاساو یداوادوخیب بودا سون هلئ وه س وک ینا مور لور لوا
 | ردنالاو  یوثم ۷ ېدلاق ما-ږهنو تلاسرهن ا داب كنایدلوپ
 | هکیدشربا هنلاچرپ لوسر لوا ( دش ءاشودیس راعبا لوس رنآ * دش ها تردق
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 | اذک و اذک یمیلرا ا رهاظ هلی هاعدناو لوا یرلتفص کالراقغو راد یی هگر دغوب

 لوا ق-م ر ذب3 سا ردنوهیه هرهاظ ایون ی وه كنا هکر دراو تافض ةن
 اسو یترک داف ردق و5 ود هک 4۰ا.یدخآ لاعو جد لاد فوصود رار ؛هض

 ۱ اش كاس هلا هلاک فا ضوا یعاداۋا قو ضوء یوس اعا ر قوا ر والد

 هق سا اف كشاسا خور شا رواوا رمدا» هدآاعوب هاا كاتب هزرل اک ر دملیف

 تف رد لرمکت كل د.هو یه ها ¥4 4. ض زا كوس نزحاه> وا و دن تک

 ۱ له وب رو # وکم دو داف رکار بس ¥ یو 4 ¥ ردنو ما یساتف

 اوج س: نوک ند ردقوئ اا خاتا یاعن هدفی فلور (ورگشو ضارة

 Ek EF Pa 9 ظا نالوا ید یف 9 هاو م ۵ نراوآ ین را روس هکر دوب

 یبلاط رکشو ر قدا سا را ىدا ەۋ هداف لززا تاک, داب وش رکاو ابا

 ۱ یک ےہااق ندان اع كور هک رواوا شاوا فا" 4 ع> ووب اکرم دو هک لوا

 ناب اکا ی را م کیم و یدک ورو و كد رخ ییقغ نالوا هدر

 كعا را ۾ظا ییانعهرب نالا دتا ھنمگ ۲ شال وا ماکنم هنبلا ر دن ہک یابد نابعو

 ۱ لوا قرح را ا راهظایتآ هللا هطساو لوا ودنا عضو هکر و رر نا یاس

 تاالد هبا هرب هک ماکتم سب رواک هروّهط هلفرخ لوا یسعء رولوا فرظ هنانعم
 ییسساک هدسحت كحورره سد رواوا ررفم هداف هدنا هثتیلا هبلبا ادا یب هلک ْيلبا

 | حورر مکنوچ هلرسهطساو یار سغاالا راک هباق حورره هلا سابق هروکهکوب
 ب6 لوا یک یکیدلبا تاالد ةرانعف فلک هلو !نامام یر اكا هدیااو لوا هاگد-ءلاقر

 سا ربا را هتد دنا وا عضو نوحه هدناو هات >و داش كور ۹ ۶

 تاالد هب اهرب هلک ره یانگ شب ققووا ق” تانا یا تر فرا

 ۱ هتناتسلا بلاوق و یدعارل,ا ت تلالد هنانع# هنوک رب ید تزوطرش یک یکیدلبا

 تلالد هاد نالوا عوضوع هدن دک ضا یرب ره هک ها رظن ه هنوگ ر وضو

 ندرروک هدنروص او یترلکدد ییسه»ملاع كل اشم كسا فزاع ر | ردا

 نس رووا فقااو هکر ,دلیا دارە ندنروص لوا كبف ماک تنمو

 (دوب ندرک شترتورو لادج ین ٭ دوب ندرکر ه قول نادرب رکش ٭ یون ¥

 هکر دضرفو مزال هذ وب ك دک ره یی رواوا ینوط كاد رک ره یرکش كني ق >
 یدروتک ها الا اقوي هدجاورا i صضودص)ا 3 هل. رکش 4 قبح مم

 زو و كلا لادخجرکش هلق ن رکش ین یکردروت ةح ذو له فن هو

 نانا هلو تافاو همانا اله هنالب رب نس رفع عام یدل رداکد كشا

 شرت كزو و لزوب ندالب لواو كاملا لادج وند ردراو ت تنا هلو دش ۵-تایق

 hl ی رکش لوا ie ا ARS هن وب بیو كرا

 اض و
ie 
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 ,دشناذ وفا و ی درلو لاک هسهرونک هلسءف نصا نالوا هدناذ هولا و
 هدجاورا لاع حور هکر داوا یناث داو یدرلوا تاتو لک هل هغ رلتتصاخ نالوا

 جد نمعط كنارعهو قارفو یدرلتب یئر دق كلاع لواو نقوذ تالا-صو نکا

 یرتوا ن دةلوا ماع هلاصو تمعنو ندکلتب یتر دق كسلاع لوا سب یدزع وط
 یدسلیق سوب# بوروتک هنءهببط نع ی دازآ حور لوا یا هو هنا قح

 دعب و هلوا دعت هلت دا بع هلاع لواات یدلوا قیذماکا ن رللا نارعهو قارقو

 یدصق كمالساا هيلع مدآ ترضح هلب یتردق كنمعت لوا ندلا نم صالحا

 شرب و نکلم تنجاکا یلاعت قح الوا ار ز رولیف نشورو رواوا د وم ی انه ءو

 وا (اخس تبح ادغ) اهنمالک و نجلا كجوزو تنا نکسا مدآاب ) یا ہرا تاجو

 ینو بعت ی نکلو ی د شطف قرفتسم هراتحارو تمعن هرزوا ییوهفم كنشسآ

 ررةه كم امون یتیفو ردق كنمع نالوا سم تفشء یو یس ېب و تجز
 ه->ورخ ن دج ییبرفن هب هطثح "رج كنا یرلترضح یلاسعت ق> هسی داوا
 یدیا د-شو مالآردقوب و یدرونک ه اتد وب تویلیا بیس هطوبع هنیمز نداعهو

 بس هندوجو كنا سا ردقو یدوجو كنا یدروش هسنس هبت مع كمکوح

 ی دلبا لصاو هیالسءا تنج هش ه رکصن دق دلیق لاک لیصحو هرکصندقدلوا

 هلا *مد اف و زدلک د یک یکلوا لوصو یهرکص هکر دیم ولم كنافرع نالوا قفح

 كش دح فرعال قلا ثّةلف فرعا نا تابحاف اسیفخم ٠ر٢ ک تشک هکر دلوا

 كنیلاعن ق > یتسلک هدسجوب كحورو یملوا قولخم كناسنا ةصاخ هرزوایساو
 ه دهاشم هللا هیلیصفتو هبدوهش تفرعم نسیب ردیعوو ردنوجحما یی هلامکب

 بواب ردق یدادعتسا یتسیر حورره ید هدسحاورا لاع هجرکا ردنوجا قایق
 ار ز لکد هلی هدوهشو هیلیصفت تفرد هلبا هیلاجا تفرعم نکل ردشلتف رارقا
 تافص هج ندهیهلا نافص ردرهاظ ملاعوب ىلع كن هللیصو هیدوهش تفرعم

 هک یک یناش مسا الم رواوا هلیسهطساو رهاظ لاعوب یرو-هظ كنا هکردراو
 اع دولوا هلکمرب و افش بودا هلازا یط رم نالوا هدد ج یروهط ك:سا یناش

 یک تیکو یع مسا كلذک و لوا رهاظ امو یساجت سا و هسا هدحاورا
 هد>اورا ماع نیس ی هجراا رد هلتسن هرهاظ لاعو یروهط ید ران وب

 رد لتي هلاع و كاردو كلوا هکر د هدلاعوب لصا یروهطاما ردراو یسلح ورا

 یدلیق هدهاشم یتراثا كنعسا تیعو یحعو كئعسا فاش هجیماک هلاموب دبع سد

 یدلب ای یتغدلوا قوصوم هر صوت كنس ر هرکصن دکداک ةلاعو

 بولڈ ترءفمو بويع رتسو سلوا باوت كنيلاعت ق> كاذک و یدلبق هدهاشمو
 بونذو بویع هدحاورا ملاع ارز یدلیف ءده اشم هیملک هلاعو حور یسلیق

 --م سضسرسسٍِِ)ِ)ظ)چح-ف9
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 لک کلواردبلاخ نوڪ نا لک یداوا هد اف ی 3 رد ورج زوز هک ید

 ردیساک ثئع»>و ك-:>ور كنادارم ندلک ی ءارداکد قاضم هاک یجلبا

 | ظافلا كنارد,رجرب ندک هب د ءازجا *هلچ رک یس هع كمطف كنسیلک ین مر دت
 ]| دك دلك هتسجحور نالوا یهلا ةع سپ یداواهد اف یاک یسابا قاعت هفورحو

 | یلاخ نون ندهدناف نالواهدئس همت ملک سد رواوا لک هدفدلوارهاظ هلتجو

 تباتهلت ولوایساواعهاج یی.داف یلکكاک یقجاواهدناف یلک یوزج وزجرواوا
 یرآ لرد سپ * تس ناوتراک یوزج هک ون ( یونثم  رواوا

bsتابثا یداوف نالوا هدنبلتف قاهناک اوهدنساک هند كحورلک تب وب  

 رداکد ْناجردا رم ندک دانا لاوس و د,دش نادا ةت ناص ناح كمور لوس ر راء

 یجور كمدآرهو رد اتاالد هکو بجد یسلوا هلعج كنادبارد ساک كرلناج هکدب
 وزجر ندحاورا "هلجوب یحور كمور لوسر سې ردنیک و رجرب ندحاورا هجون
 هرزوا قد رطوباکا هدع هلا ی طر رع ترمع> ۵-سلد)وار رفع ینبدلوا دنس ەل رم

 نع هکر د هلا هد اف ك شدا كنس نسو زج هکنس مور لور یارارروب بودباباطخ

 نسر روک تسد نوت هانءهط ك-ور لک سب ن-ساک د یناخ ندهداف مدره

 عورش KA نوه ویدردن دا RE قلع هب هی نادا كحور لک یی

 یصعالودهال هد وا رهاظ دنس هلآ ندب و هد: اک هنادب كحاورا نعرلبا

 کک لا اما زداکد ن fe‘ یر دو وب رکا هکر دراو ریطع عف اسم هرم هک دیاوف

 "رک رداوا لوا "هدناف ی دتئاوا اهتکا هلا ئر ا حاقر و نوعع د دلوا لباد

 تبصاخ نالوا ءوقلب هدندوجو كنا از, زرا لاک لیصح ءاکلک هندب یناص حور
 یکیدتا هدالاع لواو رواوب نس هب" رم ناید یلح كناو رواک هلەف هدماسجا لاعو
 هج ر ڪڪ | دهاحو راصو داوو خاص هدا لوا روایف تابا هدلاعوب یرارفا

 دهاحو راصو نالوا داف و نالوا عاص ید هدلاع و هکر دیءوا»« نالا ەن ق >

 لوا نکیلو تواغتمغب ردناوا دهاتحو راص هدلاع لوا نا-مه نالوب نس4 رم

 داهجوربصو داسفو حالص ملاع لواارب ز ردقو رابتعا هغلوا دهاحوراص هدلاع

 توجو هلک هلءف«دااعوب لاعا نالوالاح هوا هدنا هکیداک مزال سور داکد یلاع

 ( نی ریاصااوکنع نیدهاجلا د یی مکنوابو یا هلا لاق) اذهلوهلوب زس هبه
 خدو یدبا یمولعم كنیلا ہت قح ید نکا هد-حاورا لاعرب اتصو دھا

 یتسس ہہ رھ دهاسحو راص دداع لوا سپ ید راشهنلوا البا هلداهجوریص
 یب ههیموا راستخا هلا هدهاو تعاطو هجن اک هغاسجا لاعوبات رابدلوب
 نس هبت رع راص تود اریص ءراالب ورل,دلوادهاګ نولو ه دهاح رایدلک هداعوب

 O r ماع وب جور كناذاركا فاصوالا راس اذه لع سقو رابدل ول



 سا a رج فا و نالو ادازآ هدورد (ارداب و * هد FE اردازا

 هل. هطسا و هاکو سان د لوا هسا و خیدشلیا EF هب هکر یه دای نس ك دلسا دیفو

 TT EOF ۰ ۰ 3 IE ۰ ۰ ۳ :آ

 هشاو اردو> هک و * درک ناهدناف یارب زا 4 یوم 3 ناشی وس فا

 ند دنا دو> هک فل نوا ا هک ردمواعء نسیتو ) هدر, رد

 نت وع ندای اکو ند :ںاک هقشک ندب كحور ی نەدر

 (دشهدید ارام دحمآ دایی نوح # دش, دیاز هدناف یوزا | هکنا 1 یو ¥

 هو ط دا ندآ ا لوا ی٥ ر واوا عفاو هدناز یر دما ضص |

 یداک هروهظو یداوب دوجو نادنا هدناخ سنج ند یداوا شاع وطاب و یدلوا

 تمکحو ءردنسةلوا هدر یاد یدلوا شاروک هزب هک ینا هبمروک ن وعت هل لوا

 یا نالوا درو زر یی هی ییانعهب كسههروک هدنافرب هتبلا هک راو
 شاروک هد افون هرب ن کیا قواخ مکنوج ززل وس هما هلتیسهطساو هلکو فرح

 هن هود جاورا نالوا هدانعە اع ه-ه> ترضح نالوا قلط» مک سب یداوا

 حاورا هل-هجو هو هسیلروک هدف نوهن هدکهروت هلام تروصو هدکهرونک

 1 هوا هیظع دناوفو + ذو هریک عفانم هدنساک هب هتک داسحا كل هیفاص

  (یدنا كينآشبب نارارهدص * یی رهوتسهدناننارارهدص + یوث» #
 | كيزو هجا هدنناک هنس هبل ره فورحو حراخحتو هدنسلوا دیقع ههالک كل یع+

 هدسج كناح ندنادارم هک هدف لنهدنافرب لوا یرب ره كنارارهدصو ردراو هداف

 نوھ رم هب ین ع سض یظفل یک ره هداوا عرمصم ردک دنا ردسیسلیا قاعت

 || ندنا هکر دلیلقلقا هدنستف هدن افرب لوا ددع ردق نارازهدصرپ ره یسءءورواوا

 | حور و یاش یرب ند هلجر دءدناف نالوا هدن ایا قلعت هند كحور دارم
 || لدم یا مع هدنصوصخ هدناف نالوا هدنسلیا قادت هفیئک دسج كنیفاص

 || یهجو كناوا رظانو رلوا انور تفاشکیب ناص هجاج هکر دراشءدو ردراشابا
 || ناداتسا یرتوا ندنسلروک كن هبناسنا تروص سو زاید لمت ,دیفاص هجاحز لوا

 | كلوا رظاناکا لاحرد بوروتک تاک ردک هن رهط كافاص هحاحز ناهج

 بویغروک اهلامکب هیهلا تفص هد هیفاصحاورا تللذک یدلوا ناناغو نایعیهجو

 | عض هبهبفاص حاورا یبهفبثک داسجا یاهنق> یک تفاشک نالوا هدنرهظ "هیآ
 ا هيهلا تافص نياوا نارامنو نيل ۾ ی هد هسیفاص حاورا ا

 4 یوم $ یداوا ناباش هدیمدآ دوجوتآرمو یدلک هروهط هدهبناسنا

 ال ( تسارج یلاخ لک لک دش هدناف * ثساسه ورجورج هک تّفطا مدنا

 هلج وب سنو ردور>ر وك هر رهرد ورج كرورج هک یس كّمطن كس لوا

 كمطذ كنس لوا مالک ری دقت ردنوه رص یسانعم كعرصموبو رد ردن وزجر زور



 . ف

 لیک لوا گم هد و شور * د.نشار E J رز نوج

 لوا النشور ید-تشا ییه-بط تاک وب ند- :ع هللایطر ر# ترض> مور
 مالک لوا مور لوسر لوا یدایف روم یبافو یدلک رهاظ هدنالکوک كلا ندمالک

 هکیدلوب ر نس هست ینارفتساو ساو یداوا یارو دبل ر ند: ندع:ةوذ لربمآ توکح

 (باوصزاواطخ زا !غراتشک * فاو وغو لاۋ شاش دشوګ 4 یوم ۱

| 
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 یدلوا غراف نادیاوصو ندا ط> یداوا وح باوح هو لاوس مھ ,دنکو ا كنا

 تفاب رد ار لصا ٭ یوم # یدریا هئوذص لاکو یداوب یئدحو ماقم ارز
 ماقم هکیداوب یصا ( غورش شرر ددرک تمکح رهد * عورفزا تشذکی و

 ندعورفو یدلوب یصا هجرکا ردهیفلخ روض دارم هکرږک ندعورفو ر دتقيفح

 یرتوا ندتعه مو تمکح نکلو یدانروف ندندیف باوجو لاّوسو یدلیقزو ا

 رارعاو هلوا دسیفتسم ندلعوب زلبلاط هات یدلیا عور هلاوس مور لو-سر

 ندندیق باوجو لاوس رلیدنک هک ردندنن اد كايلک یخدوب راهلوب لوصو هتفق>
 یک نالوا مزال ہرا اط یرتوا ندنسلوب هدنافو ندنءغن كرلبلاط نکیا ییغتسم

 ثءور لوسرو راهلوا عفنم ندلع لوا هیلطان زر دیک هتتم“ رافت ساو راردبا لاوس
 رولوا ندابقو ید لاوس لامکلا دەر

 هنع هللا یضررع زا مور لوسر ندرک لاوس #۴

 46 ماسجا لکو بآ نیا اب حاورا یالتبا ببس زا

 كحور نالوا یناصلوا یدیارم-ه ىدا تمکح هرعاب هکیدید بو دنا لاس

oند ن نوکیا رهو لاعل ول هکیفاص حور ید یس هدر نالوا  

 قاص با آ یوم ¥ یدد ردن : تمکح A توا سوک هدیافسو فاش
 دس تج ےس و ولت دلو تا ی وا تست سس هم سس اس

 ناه Ee دا كا یناصبآ e) كن نادا ۶ ةف ییاصناح * هلن ناه ا

 1 یوم 3 یددرد ' تمکح,دن وب ینعل ۱ شلوادیقم يزل , ناجیناصشلوا

EEAهاع هللا یر رگ ترمض> ( کیم قر دا ی *  

 ثح ییفدو ق:۴رب ییسءب فرکشرب نسمور لوسر یا یدید بورب و باوج اکا
 هدنتفیفح كحور اذهاو ر داکد ندرلنلوا ۳ اعرش یک 4] دق.ه> كنو نرالا

 تایفاص ناج اما یدار و باوج هاکعد ( یب ررحانم ح ورالف ) هدفدنلوا لاوس
 ند هداف لج الث ردراوهدناف قوجهدنسانف نانو قشعتاکاو هدنساک هفذک ندب
 هدکنورد هلیس هطساو فرح لوا ات نسرلبا داب هفرحر ییانع» ر هکر دو یر

 هلی هطساو فرح لوا رهسوک نالوا بطاخ هدجراخو هاک ءروهظ نعم نالوا

 3 یوم

 | (ردک یاجن رد ناص نآ ساخ * رم دوب تمکح هجرعان تفک 46 یوم # |

 ۱ یدرک سبح ۷ یوم 8 ره O O LL mes لوا

E 



 یو ۳ ۱ ES E IRE لالا
 كنازو هک هناوخر او ( میو ناتستدب یرادی دل رو * میو ناتسه 3. تا رو

 هدلاع یکیا مالک 1 دن اکو هصف كنازو هلک هفارادب رکاوزپ یرلتسم

 * مو قذدرپ را مدر رکب رو 4 یو : راک د روع۰# و. ندنآ هل

 هکزپ ی ربارپ هلآ كنادسخ لوا زو هملغا رکاو ( مدو قرب نامز نا ع دست و

 ن دکمروتب یئانس> تانا هدرهدوجو نیمز زر, دغا یک ناراب عود تارطق |

 ٭ یوم # زب قرب كل ياا هت یادخ نامز لوا زو هلبا هد-شخرک او یروا

 رک او ( تسوارهم سکعردع و خصب رو * تسوه رهق س یکع كنجو جو شرو دو |

 يطغو رهق مزب نعل ر د راو سکع ك رهف كهللا لوا زو هلك هکنجو بڪ

 كنا ابتا دوو هکر در او سکع كن صعو رهف كايا ق ی > یر _:فص

 كدحو رم كالا لواز وداک هرذعو مصر او رز دی رهظعو تآ رم کما

 ناهج ردنا میکام 46 یون + ردشلوارها-ظ اہ دزب هکردب او سکع
 محل یاد می حد درادهسج ( ج ج درادن دوخوا فلا نوچ * جج: + ۱

 یعهبددوا یوسااو ح EC E اهل وا یوسلاو زاتیخ الا عه هادی ده فلج لامع فنر تن و

 تیعم هقیفا ین الاورو- اك مزال ءایهالاو بّئارلا بس تەم هکدب رواوا رعنع

 تیعااو # یاوس یم كاللایف ی سیاو) ضراس انا لاقاک نوا نک رغل مم
 بودبا ت راشا ه هبن عوب جد راک دنوادخ ترمضح سو * تیعااییع رمضح م

 قس هلغا بودبا هییشنار طن هش ی بت هچر ۲۱ ندحورس بلاطیاک رارروب

 لصو یرهذ سکع كنا و محو زب فرب كنا كساوک و نب قزررپ را كنا

 کر + هتالوا رظذ e برع ن کیل درد ر دی ره» س کص كنا ازرع رذعو

 ردشلوا دععم هلناروهط كن هفتو هرثک ءاعسا ےک ہدلاھج قشرقو قشالوطوب

 ندااصفناو لاصار دناذااب دح وتم یک ؟فاا هد مالا سة دو> ترّضح لوا

 و هللا ناک ) م اللا هلع لاقاک رده رب نداوسورابغاو ندان کسو تاک ر حو |

 همهذ و لءعو 9 هجوا ندانعمون اما Ei) الاددلا لاقو "یش هعم نکی

 قداقح بویلوا هیس هندحا ترضح یک عاص دو ی” نالوا 5

 لوا زب یک فلا نوک ددفسناهجوب زر ییس» ه رزوا ریدقتوب هلوا هییشن هب هنکع
 سن دز تالذک نئوط ندسطاقنو تاکرح هنسنر ج جج راوط# دوخ ۱

 هد یل مزب و رددوا هقیفط ای رعدوجو مزب هکلب رک زوط یر ج .درحالا |

 ردتایضتقم كن افصو ءاسا كلا تافالسنخاو تانکسو تاك رح نیلبا روهظ |
 1 یوم % رد ساد هروک هیدن مو و طا ہا د حولا سا



v ۲ ۷ 

 ضر بااط یا ار ز ردراشاوا صال ندلاد جو ثح هنوک وب زاک با اماف

 لصاح نیما نيعو یداک یوص كاج هرلن وب اد>رارسا یار یاو یده وایصو

 | همو رام و مزال یدق یضتفعو ینانو مو رلءهو مزال ند هیلفع لئالد سپ یداوا

۳ 
 ال: مورو مزال نالوا ب-اسنع هلع وباما رد هانک ن درلو هکر درک نام ههو

 رکا رداعاف م.ا یضن:ءو یانر دهزالیسعا قاخ كف کاو مو رله م قلخ لاا

 اضتفاو ىج دبا ییا بواوا یدضو لب.همكنن رب یر هسرواواردةءواو هدرا ډنام

 یک دبا ن ین هس زلوا ردقم واو رکاو ر واوا كعد یدااق یخد ىج دب
 5 ردیض:١ قح یناخ لاعفا هناا لها دنع بسا هلحوب الث روا وا كعد ىدا

 هدفداوا نارءا یاص:ءعو ناجیایض ید ردیفات یو لارمءا ںادکاور دو ل ھاو

 عاسط ینعد ردغزاب ی ون کهن دپ رپ هکندییس لوازملاق هديسډ ر كتاررک ذمو

 اصع نوح لیلد زاهد هد ضب ردغراف ندشک اصءو ندلیلد اب لوارد«ءالو

 ن دلباد یک شک اصءانب لوا ەم رزوار دقتوب ردشاوا مقاو تسغراف شک

 رولوا كعد رددت و ع ا

  <Aےک اعلا کەەوھو مفا 4

 رد هدا كيفك و ریست كن هع رک تءآو زر عو و ردهدد دح :روعهع رگ تا و

 هليا لوا لګ کا زکساوا هدااحهلو هدرب هنره رد هل, هاکزس هللا لوا ینا رمشیمع
 اصوص> هلس هل ّدج رو لصدو ابو رد هلب هلکزس هلت ردقو لعزکساوا هدرپ هن ره ۱

 لصح زلوا لاردا هلعهفو ره هالذع هعییفطا ىئ تیع.واما رد رالی ارم ويد

 | بسسع وریکزی ( مث یک دوخ نور هص-ف ناز ام * عدمآ هصثنام رکید راب
 | دد لدنك هرمذط نعف ند هصف لوا همای د و زب كدلك هتناج هصق رهاظاا ,
 که هض 4 ره ل دعا جهرخ ندیلصا دوصءو دل مک ةر ندتهیفح كە“

 ج

 رک 4۶ یونثم ۷ ناکد لاخ ندنا كس ربا هلاح هئره و ز هل هلکنا كاک

 , هنس هر لهجرکا ( تسوا ناوبانآ مآ *! رو *تسوا نادنز نآ میآ له

 | ی رالوق فراعو اع كالا کر دننادنز كنالوا قساوا لسهاجو لفاغو ك-بلک
 | یلرواک هنسهبن ره (ء رک او رارواوب نتن نادنزو رارولوا كانا هدلهج *دینیم

 . ه-رواوب تحار هج دن روصن وبا یناسلا نار دبل وبا كايةيق> دوص ة١ لوا( د لوا
 هيدا هد هح ضب رولیق لصاح تءفرورواوب تحارهلب وا هداع هت عید ناج ۱

 ےک کے یک

 كم ی۴ هرژوا 2 دز

 1 لبوط دف نالک مزال ءرلنوب و رد-و رلعرانوب هک یکدامزارشکو داخلا لب وط ل ۰
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 رع نبا * دون زاس لذة ثح هک نامز نآ 46 یونشم  نمەزکب هاو |
 یرابتعاو یزود لذحم نالوا نوسنم هلع هک هدنامز لوا (دو دوحوم مکا وباب ۱

 راشعد ردرع یععا هدکناو ردبنشک نالوا مدسقم تالهجوبا مکطاو یدبا

 ثاحا و رهام هلستاه هد هبلقع مکح هکر شعر و تانک نوعلنا اود مکلاوب و

 هددبع ند یرلنا بوناو ا ثعب ماللسلا هرلع ین ترضح مکنوجیدبآ رد اق هدا زه هب زکذ
 ل هاج ند هد مولعو لفاغ ندهب وبن رارمعا هالمع ردقوب هدک دانا توعد

 هلننک وب و یداوا فورع هاکعد له جوبا بولی رو تانک هلیدض سپ یدلوا

 لوا یدسلب یناجثح و ید عو ید-اک هناعا رع ترض ح اما یداون ترهش

 هو و قرف هداز ز ندلطاب قح هک نوچکنا یدلوا قورق لرش بقل كتر طح

 رکطاو * ناجح یوسدمآ لّءعزا رع نوح 3 یوم ولم ۶# رارروب ك یدلیق |

 یهر یداک هشناجناج ندلةع رع ترض > کنوح (ناثح رددش لهجو |

 یدلوب ییحسه# ی هناج بواک همالساو ناعا بوک ند ثس هند ر یور> لفع ۱

 هد تگ نیت نکیا e a تد :یداوا لهجوا هد كنا مکطاو ۱

 تب یح یوم یی 3 یوم مکحو
 یورح لغعو هد زا س> (تساهاجوا ناڪ تدسا دو هجرک * تدا ماکو ا |

 لصاطاو رداهاجوا دوخ نبسدهلاج هحرکارداماک لهجو با لوا هد دنا

 یتسیغ و یدو ردمکطا وبا لوا تبسذ هروما نالوا یل-فعو یروصو یلالدتسا ۱
 لءع هکند)وا مولعم ندوب س) د رد-ه> وبا لوا تسا هم واع نالوا اجو ۱

 .هراراو مولع ن الي بایسنا هناجو نالوا قلعتم هند یالدتساو حج كنم ورج
 نادرا س>و لع: تم 4 یوشم ¥ اف را هد او عفنو زلوا دطساو

 بسا لی رثا یبیسح ثحصو ینقع ثع (بچلا وباب بجا یناج ٹحب * بیس
 لاعتا هسه ن د,دس د وخان و لالدتسا هر وم ند ر اا نګ كسحو لعع ید

 ناجو زمهدیا زواج یرلبا ندنسس هیتر بب سورا سحو لسقع هک لب كلا |
 ردیحاص ی دوخ اوزدبچاب تع نالوا بوم هناحو امام هدیک دنس هبه ۱

 هکر دب ۱بعاو لس بچ هبنمرب یلع و ثح نالوا بوسام هاج سعب |
 راناوتانوزجاع ځد هدنمهف كنت اکو ناربح هدنکا رداكنا یرلبحاص یوزج لقع ۱

 یفنغءینانومو زامو مزال * یضتسم یاداغدمآ ناج ءوض ¥ یوم ۷ رد |

 نانلوا کدو (تسراه شا ک اصعژاو لیلدزا * تسشزاب شرو هکاراثب هکناز# |
 ردیف ال هلادج لهاو نیملکتم هکر دلاقعرپ لعع تع و لاقو لیق یک رد وریج ۱



 رواوا كد نبب ید دب ناشر و نیب یو زا زک شوخ ار راب مال ردة ارز

 لکرکی (راتخازا ارربنچ ین زادبان ٭راب یفرفیپ لدیا لاثعلب یو ۳

 ندراینخا یربجات !e نوګا كاا رغ و قرف ندنرا یرب یراتخاو رب +
 رک

 لار ید هکناو * شا بهترا زا دوب ناز ناک سد %4 یواش ۶# ناناهم

 هدر هلوا ی رتد ندش اعترا ھه کک درس د لوا ت هد ال CR نازرا

 شرح 4 هسوآ ندرت دیلا رابتخا ئ ردهرتد نا كلا هدک داک هاساا کر دض مر

 شانچ ودره یوم و نسرد رد نس ندنرب یا هک سدر لواو روند

 كالا دت ق> یتکر ح یکیاره (سایف نآاب نادرک ناو كل * شاش قع هدب رفآ

 لواو یراینخاوب ارب ز زکر ک ك ابا ساسیف اکا ینوب نکا هاکا قواو یشادارپ

 ردراو مظح قرف هدامهنب نکلو ردق> قلاخ هل گسکیا هجرکا زدن رار ام ما
۳ 

 شید نایب یکار شن ین * شدسینازرا جن اوب نو ز ٭ یونٹ #
 كل هدصو صخوب هکی دلوا مواد ضا كدنرد نس یا هکتس ناعدل ندتکر وب

 نایشپ نع كد روک ناوسب نجف ند کر ح لوا ییشعت معاما ردراو كرا خا

 | لوبق» هکر زکب هنربج شەرھ یرمج كهالا لها سا ردروبح هکارب ز لدەروک

 هدک دلبا دب كب رك كلوا شعل رم ری یر كنه رمجو ی لهاو ردحو دو

 دن رهرآ تساک هلن اج یظح كس رل قل رد>ودةمو مو هکر زکب هاس؛د مرو

 یربسج یر دنک ویدر دفو نمرایتخا رل اک هتدا.عو تهاطو زرواوا رانو

 درر نیهان رک هلرح نآ لقع هج نبا تساقع ث2 46 یو ٩۴ راروایق
 هل جوب نعل رداهع هل 1 هل .> وب ردع ؛ كالو ل كس 2 ناثلوا رکذ وب Cfo اإ

 نوا راکنا م اهفتسا رواوا ك٤د زولك لةد دنا دد = یورج لغ یک دا

 لسعع هدنلصا ار ز روایف و ندعلوا لفع هدنسغن ىل ةد نالوا رک هل بواوا

 س رداکد لد تد اکا هد رج لرةعو ر ذياعد كايلواو ادا هک رد,اک لدع

 ییهعتح وب رداکد لمع هدالصا هک رد له نو 5 ث ناناوا رکذوب قم ردت

 دلبا لو هنس هبت ره رایتخاو ربج لوا هک کم هس ۽١٠ نهذلا فرهضرا کردنوعکنا

 ر درک یلقع ثح ٭ ىوش: # هدابا مهد ردق یکی دش ییهع ردن رابتخا ربجو

 تح ىع نالوا تو اه 42-4 (دوب زا تك هک دشاب رکدنآ *دوب ناج رو

 ناخ قیمت هلوا ی و2 ناح هکر واوا یری تع لوا هسا وا ناج ره وردر کا اضرب و

 ناجمعو ردرک | ث# نالوا بوسام وع هر وا وا فیطظاو تو دن رطرب یی

 "هداب * تسرکید ی ةر دنا نام تح € یوم ٩ زاوا لئاماکا هساوا هل

 اس« لوا هکر د,درخآ مار ث نالوا قامت هئاج (تسرکبد اود اراج

heسدا لفع لوا هک ردراو یاو ر خار كفا تای را رب و اە  



۰۰3 2: 
 9 و 93 2 ی ج هدتفیفح هج رك١ءاعء]ا هداهتا واود تا نا هادا ید ن

 ۱ 1 ها تو ۵م لادا نھ لک لورو عفلو شو رخو ردع> قاخ ا

 ةن ن٠ كباصا امو هللا ةثس> نم كباصاام )بدال ةباعر نکاردیا روهظ
 مکت نس.دیا داشا هک ی هو هفح یهتسح هح“ ا صاف( كق ش

 كبلاء قح مدآ لوا یدبد كدلیا طظ ون یواا مالسلا هيلع مدآ ترضح

 کی دا دوجوم "شرهو قلاخ ییءفره یاعت قح هکلد یدلوا لغاع یکم رب ندلعف

 بدازاوا هنکرد 1 یوم $ یدلبا دانسعا هدف یدنک ی طه نارولج

 هدا هدنعا « انک مدآ لوا (دروط را وا ندزدوخو هنک ن ناز * درک شا

 ۱ ی دارا احا سابا ىق یا > یهانک لوح دی رمّه> ند: هح یکیدللا تاعر

 | تب وغا اه بو ابارتس ییلعف یدذک هدقح لمف لوا هکءدایا كالبدا یب یک ناطرش
 ۱ ننن دانا اهاتتحا هد دک یعانکوا مال! هيلع مدآترمضح مجال یدد

e 0 :ا و 3  

 ۱ * نءهن مدا یا شنفک ه و دهد 4 یو 3{ ی-) وب تە یا ید هوم

 ۰ رکصد-؟ ندا هب وت یرلہ رطح الاهل مدا ( نو مرد راو رد میت ردا

 هدنس یه یگ دکر ن ءدنس یرانګو ییر> لوا مدا یا مکی د اکا لا ہت ق ح

 تفونرچ * نادب نم یاضف وردقت که 46 یوش 2۳ ی٤ دغا قلن
 د ES مو بهت رو نگو مر > نالوا رداص نده ( ناف | یدرک رده

 بستم <©

 ےدا مدس سرا ا 4 یوم % لدادا ناهن ورس نوڪ یآ هدو رذع

 باوجهرعبانج م السا. هبلع مدآ ( شاد تن ایاپ نم مه تەگ # م ڈان

 مه ن یدتا یرلترمطح یان قح مدال ییدا مدلبا فوخ یدد تورو

 ا دا یس بودا لوبقم یکدا لوا ید مدنوط ظةح> یکبدا لوا كس

 ڪک رھ هدر تمرحوآ تعرح درآ هکر 4 یوم ھا ماد گو و

 روس مو تعرح ه-ه> هاکرد ہک ها لوشرع (هروخ > زوا دهدرآ
 ءاج نه ) یر, هم زوا رروتک دو کو ره روا 2 > دن هلباعء كلا

 یندا ه-سرونک الا هنوک هنره هکر هاو ف كشآ (اهااش.ارمشع هلف ةن اب

 رولوب راک ابا فعاص. قاعصا هبت رع طسواو زولا اثم كنا نوا هنازج هیت رح

 ردناسحاالارداکد یسازب > كاسحا نسا طتم (ناس> الاالا ناس>الا ءار له )

 (نیس و ناصر نک سو ارراب# نیسیطآ هک ره زا تاپ يطا یواش. ٭ |
 روک قاشوخ هلا شو یراب سو ردنوح روا بیط ردوا رز

 تایطال_وبیطااو نییاطال تا يطا لاحت هما لاق اک )روک تل ,دیجر هلا دی رو

 تایط رتا راک بط ه> ءاکرد ییہ ( تانا نوی کاو ی تشیلاو
 رواوا رەش یب اوب ی عا مھم ردراو تاثم نوا رسا« ثابخو ردرا و

1 EERE 



۱ 

۵. 

a ۱ا یدآ (نرخ زر  
 قدراو ینوک وا هده در زوکرب ج دولوا, رولو ۱ لواع ندظا رک :es "دن اح ییسععرکا

 | سو * نامز نا ی شد هک نامز نا امز نآ هک یوم تک یر ط نمروک
 ۱ نسهدنابز لوا وا نح هروک یککوا هک هدنامز لوا الم ( ناد نایب کدوخ

 | یو فرح - طبع نوح نوج 6 ی وشم ۶ لب یو نسرروک نج ب ییدرآ ی دنک

 ۱ هدمدزب یادم هلفرح ےکنوج ( ناودرهنا قااخ ناڈو نوج * 0 تيل

 ۱ لسف مه دارم ندنا یکیا رولوا قلاخ هج ناج كنآ یکیاوب ردلکد طيح ناج
 | زيا هذلوا لعف ۳۹ هو لسعف باک ا ناج نسب ردلعف قلخ مهو

 | یکا مکنوج ی درادا هطاحا ,تک»دگب ییاتعم و قرح یدیلوا رداقرکا رد-اکد

 | یطیح یخ د كضرع یکبا وب هسهدلوا مولعع یندداوا رداق هبهسط اعا ئاج

 | فرح دارم ن دناودره یءو یورسرواوا م واسم ندنو ینیدساوا قااخو

 ۱ قلخولعف بس اد رم ندناودره هرزوا ید دنلوا حرش اماراثعد رد دمو

 شواکدرادناو *رع.د یادعآهلج طبحتقح 6 یونس ٩۴ ردبلوا قلوا لعف

 | لغشیال یدلک طیح نیایشا هلجرمسپ یا یرلنرمضح یلا-ءتقح اما ( رکدراکزا
 | زنا لوخشمو رتوط ورک ندزخآراکرب راک ر كن 1 هصساوعف ناش ند ناش
 ۱ ( یئدود دوخ لعق ناهن درک # یش وغااع هکناطرش تفک 4 یو %

 یب كنم هکیدید ن ااطیش (ینتب وغا اعف لاق ) ردتراشا هتآ نالوا هدفارعا هرو

 | هدفاوا هنسعاستع» باسو رولوا هثساسدعم ممقاب داق نوڪ كکردتا اوغا

 | یا ( میفتسلا كطارمع مهل ندعقالال ) رولوا ك-عد كئاوضا باس یاردزناج
 أ اوما مهلذشا ناپ اهکولس نعرهنتماو يياذلا دیجوتلا قب رطق مهل نضزصال
 | نس بود ات ا طخ ههقاشلا هود ترمضح ناطش هکرول وا كعد تد نعم

 داسا دق تروح یتاالضو تااوغ كن دنکو ی دید هژءدس فن دردزا ۳

 | كنا قح نرضح هجرکا یدتا ناسهنب ی دود لوا ییلعف كندنک ی دسلبا

 | كنسدنک مکنوچ ر داك اکا یسیدنک امار ددیچ دبا قلخ ییئالضو تداوغ

 ۳ 9 تب تآرجوب ۳ دانا هع> نرضح قو یداریک یاعغو بشك
۱ 

1 

 اش ا ردنراشا آلو تر ءا "هروس تب سایز نا دی لمق

 ۳: رورپ مزبیارایدید نابضعلادعب مالسسلا امهیلع اوحو مدآ( انسفنا انلط

 (انجرتو ) كسا ترفضعهز,رکا ( اشرفغت ناو ) كدلبا لظ هزع راسف یدنکرب
 ةساح ورا ر اونالا اوان ا انارفغت لناو یا ییناشاعل|لاق كسرعا تج م یجد

 | یا i سام وا نوگن) دیعیعحا قرار فافا اثجر و اباع هفرمسم

 $ نه 4 ٠



 ا

 ET من هدف وا مع (تهدزبا 9 راثاام رالاام دف * ا ۳ لامفا ق 1

 یک نا طش بو دیک هناوب بد 9و تودنا رذ»> نددف رم رم = هکر دا وا موڈ

 ا | هکلب ۰ وس 5 راسا ۳۳ ۰ یا دد لالضاو اوذا 4ساکءد ن ول وفااع

 تااضا هر ی دیک یک مالساا 4 ات مدآ ارم ی ءاصعو تاز گلم تفا

 یهالاو طا رفنالو طار ارز نس هاو ا یلاخ ندراذتعا ويد اط اس ر بودا

 كياصاامو) هکر رروب ماع ا عد تزرع را سا هکر دون بدا س ۱ ردگالد نی

 لک لق نکنا هلل وب اذه مەرد (ك سەز ره هس ن كياصاافو هللا : ن ۱

 مقل هللاو ( و را اا 9 ۳۹ ده ) هلن !دنه ن 1

 و 0 دوم هکر داوا لاک لصاطاو ردشهرود (نواههنامو

 یرلنرمض> بک مکن نس لوپ نس هبت رم هات نس هل رق تبعرهباام
 راررویب ماع سا بادآ تداعر بسا هل < وب هد رقت كن اونا سا

 دما ی مکتاقو «واعجاو مذلاف ةباقو اونوکف دحو مذ يما ناف مکل ةباقو مکیر
 رک لعد م هکر داوا تایا یانع» هسب داوا م واعم ههدنموب سا ( ثیااع ءایدا اوت وک

 ندته ج ینبدلوا لاعفا قااخ یناعف كود یحدو ندید یکی دلبا رودصط ندر

 ادیب یلاعفاو یساضتقم كشنیعآ كنکر ه هک لب راو یز مب روک سکاره

 بساک قاخ لسف رکا هک ردول یر, ند هلع لبالد هلج لګ د جم ردهراکشآ و

 لعقر ند هیت فا هکعط ن سپ هسا داوا هدهتروا ندتهج یراق داوا |

 باتعو تاطخو نسرد اذهع» نسردیا هلو نوت 6ا هءد هدکدلبا رودص

 قس هیاطخو باتع نادسیلیح ينبدلوا باک دو هکی داوا موم نسردبآ

 یجروتک هدوجو یزرلاصف | مزب ینا قا 6 هکر دوب بالا یفام تااهترواوا

 دب ره ٭ رعش * هک ردلاعتم دریا قاخرانآ نلاعفا مزبو ردیج روت هروهظ بت هو
 فرحاب قطان 4 یون ۴# لاا یر سا نکلو * حا رمڈااو ریا

 هسک یجدبا ینا هکارز ( ضرغو د طبع مدکب دوش یک ٭ ضر غاب دذ
 یگدا هطاحا ند یضرغیکیا هد قرب قطا رروک یهرغ دوخا زروک یقرعات

 هد و زەەروك ییاسع۰ ےھو ۴ ر> مه هدودحاو تا هسک نالوا قطانر واوا

 ول وا لهاذ ندانعم هدروآ قرح هکلب چدن هطاحا یدوصم یکیا ۰ ددحاو

 لاعفا بساک مهو لاسعفا دجوم مهدیعس+ رواوا لذا ندق رح هسروک یەو

 ہی راگ لوا لو او قرطر یا هک ردندنناش كنا هکاب رداکد لباق هغلوا

 یرب دارم ندطرع یکمارد-شاوا عقاو هلا ۰ نیع ضرءود هدا ع رص

 دش تفر یر ۴ ۹ یر یونثء ۴# رولوا یتسعم ee یلصاح ندنآ رب 9 ۳



 نم اا اب نانا نالوا نک ندغاج ثناحهلوا هر يه هن یوف وف كاز

 ر د دج ی وف كاج كرلیلو نالوا دنهل زم حاورالا حور هک هلا سايق ندنو |
 هدءدآ یب نایمو هدااع جراخ هک ردراو توو ۵ ی لوا «درلغ رم حور كرلنا

 هدقدلوا نراةم هرات ارایش نایلوب نس هتم تفاطاو تءا.ظنو نالوا بیطو كاب

 ید یر وب نوا یصضوت كن اهموب رواوا فیظفو بوخو فیطاو كاپ
 روزا یمدآ هراب تشوک ٭ یوم # راررو بود داریا هدعقوم لام
 ند توق كاج یمیراپ تار, كذيمدآ الث-م (ناک و رحابارموک دفاکش یم # ناج
 هراب هراب و رراب وف ناج یتدمو یر 2۶ و ی عاط ید د هلن اک ور جم رلب اقش ی طاط

 (رمقلا قش نارد ناج ناجروز * رج نش رک ناجروز هک یودثم 3ْ رلبا
 غاطره املطم رد,دیکرت فصو نکهوک رد-ةمراب شاط یتوف كيج زا غاط

 كذیناج كناج رد شور لوا دارم داهرف اما ردز اج هد هساوا لءاش هیج زاق

۱ 
۱ 

 ین تربو> نالوا حاورالا حور دارم ند-+اج كااج رد هد اا رد قش یوق

 كلبا ر نش هدندوجو كنیلو هچرکا ردیاوره نالوا لماک ثراو هترضح لواو
 هسرلبا قادت هءهلا تدارا رکا هک ر دراو توو لوا هدناج كنااما ردشملک هروهظ

 هزار نابنارمم لد دبا رک 46 یوشم رولوا رداق هرفقش ید یناج کلا
EEدرا  GEییسعد هسرجا 7 نشاب كنغجراغط زار لکوک رکا  

 فش یرارساوب هل-:ةیقحو هسرلب ود هداز یخد ند رارءاو زار وب با

 ندندب كحور عرموب رواوا ناور هل-نعرمهو ریچ هندناج شرعناج هسرواوا
 هجرکا دارم ندناجو رووا هانک ندسنسفک هلتع رس هحاورا لاعو ندنمفج

 هسبناج لوا هاکلب وس قرچ یرسوب رداباق هد هسا هن راغ رمش حور یدنک
 ا فووح ندو و رولوا ناور هفرط لو اناج بودا ه- لغ تبحو قوش هدا ز
 یناج كرل يلوا دعنسم هرم وب دارم ندلاجاما ردلباق كد رواوب نسب يه

 درب وس هدا زیحد ندراراو رکا 46 رواوا ید 8 رد-بسذا هګ قل وا

 كمك هحاورا لاع یناج كرل:بلوا دعت ھو لباق هرمسو مسرابا محف نفجرافط زارو
 مادقا هزار فک نداجاوب روک مزال لا زاتکر هالعا ثبت يص لامکلا لبقو

 لعا هللا رولوا مزال كعد یدلروک مزال رارما نام بویئلوا

 ناز نآ مالسلا هيلع مدآ ند رک تفاضا #

 ند رک تف اضاو ا1ط اغ ر هک نتشب و ار

 ډه نش وغا اع هک اد ار .دوخ هائنک سامبا

 ب ناد تسهارام ل اوو * ی ودر 7 لسءهفو فح لع # یوم ¥$
 ا ٠ ےک

 "نانچ درگ ارج سک وکم س ا والخ لعف دشابن ؟ * نآ

 € نح #

 يا 1



 ات ی و

1 

KER 
 Fa هام لوا با نوح IRE هناموت که عد ضاتعا E هبوک لا ۱

 هدج راخ هقان مد هکر دیم ولعم دود كن هلجج و رواواكش» هدنک دا هنا كفا

 لوا هکرولوا كسم فیطاو كاب یک ینیدلوا لخاد هب هفان نکناراد مو سج
 كنوبمه ایلوا باق سپ رلبا لیدبت یرادیع مد لوا هکر دندننیصاخ كنهسفان

 هنق ثفان كرانا تاسلک و مولع نالوا اهتم ء داماو هربج نالوا هدجراخ ردنیک |
 دوعو فیطا یک ر زا كس هدفدلیق رودص ندن افت رش ناسلو هدقدلوا لاد |

 لدرد# ر ته قوت نقف ۳ وکموت یو ر ولوا فیت ېک ربثعو

 یدبآ رةنشو ودسف ی« دة رقاب وب هکعد ن نس (دز FETE نوجرلكاا

 لاد هباییک سم هکر دهولعءوب لوا زز هك س+ لوا « دنا هلربسکا

 ردربجورا-بتخا < .یونثم را دولوب توو ردفو رولوا صااخرز هدقدلوا

 كت الو یاسهصا یا ( لالج ر ون دش تفر ناسشبا رذ نوج * لابخ دب وت
 یدبا لاسیخ هدسربجو راتخا هسوک نالوا لفاغ ندنراتورد كتناده باب راو |

 یک لایخ « دنسراتخاوربجو نس هدنلایخراو مربج دوخان وراو مرابتخا یتعب
 كنس ن-ب یدلوا لالج رو راتخاوربج لوا یدنک ءرانا مکنوج ی داوا

 رب لوا « دندوجو كرلنا راتخاو ربج نالوا ه دنس هبنرم لایخ هدادوجو |
 یراراسیتخا هکیدلوا یسلج و یرون كتمظعو كسناذ كابلا قح رادتخاو |
 موکشو بولغع هدد تی راسبج ید یزربجو رواوا هل تدازا كىم تاذ |
 راتلوا دفع هدلقع بره ی یرایتخاو رج كرلنوب سپ رولوا ندتهج یراقدلوا

 # اچان تح هرفسردوح ن 4 یوم 2« نالوا یک ی رایتخاورب >

 لوا هلوا «.دنحما كەرە س ةكنوج نا الثع (ة داش حوروآ دوش د نزد

 فاوی> حورو رواوا حور داش لک الا دعب هدشندب كفلخ نانوا نکیاو رد دامجنان
 ناج شلیعسم * لیعس* ددرکن هرفس لدرد 1 یوم % رواونٽِء ديا |

 لیدبت هم هج و هح و ر لیصسه ن ا: دنصا كنەرفس ( لیبل زا دن کک

 ردهدرفس نان هکمادام ییسعب ندنتهج لاس رلبا لیکس ناج ینانلوا لوا

 ناج یا لوا هکلب زلوا لدرتمو لیعسم ویسج و هحور لوا ندیدنک یدنک
 بآ لسییسلس ندتهج فیطا بآ رابالدبتمو لیه-# هیمجو ه>ور لکالادعب
 زابا لمس ندلییسلن ینآناج نادلعتاوت ردآ ماعط ماهو رد هنعانعم فال

 توقف دشاب هجان * ناوخ تسار یانا تسناج توق ٭ یوم ۴# یدرو |
 نوف كن اج ید لوا ناسیب کوب یج وقوا تسردو تسار یا (ناج ناج نآ |
 قابلو داججو هسسیدلوا توقورثأت هت رعوب هدیناوبح حور رکنوچ ردیرئاتو |
 ك حورو یناج كناج لراا ها سابق ندنوب هیدلیق لبدبت هسعجو ه>ور |



 یتطامرکد * شاف تشک ناشیرب هدنآو بیظ 7 یوفم رش ید دابق ,داشک

 شاف هرزوا رانا هدتنآو بید لبس تریصب رسعب لوا (یتال تشک ناشناس

 4 تبضام یداوا شاف ۸ "لاوعاو هی رال رار ساو هینیغ روما ید یدلوا

 سال هدنروض> رانو داشذکو یضافدا یس یدلوا شال هداتف كرلنا یرکذ

 اتهفدص ردنا اهر طة * تسر رکید ناثنا ربع وراتخا ¥ ىوش « ى دلوا

EFلر ډو ل-#او یربس> لری لها یراثخاو یرم> كهللا لهاو و  

 یربس>و راشخا كرلنوب هکلباردمومذه هلس یسکباوب ارب ز رداکد یکی راتخا

 راتح هل هح تشش» هوس اطقم (4۵هاشناالا نتواشاامو) یزرابتخا ردب زمغ

 هسا وف (هلا دنع نم لک لف) یراربسجو رلیارابخا نی رل-.طتق دارعو ن_رالوا
 سفن هیفصنربج هنوکو ب هدتناذدحو رابارامشا یتافص دیحوئو لاعفا دیحوت
 سفن ردحود#و ل وقم هلند ههالالها نالوا تدوم هل ترس تادآو نالیق

 ردرهوک هدرف دص راهرطق الفم رد>ودقمو موهذم هروک هنت را بحاص ,زاما
 رام هاوفاو :رولوا راستعالاب رر دو یل ال هدفادصا فاوج اراطعا تارطق ندد

 یدبد ةا راترضح یطفس یرس کر مکت رووا رامرهز هدرادرکدب

 ترمضح اثم تسلاننانکسو اتاکرح بابلاک نحناغا هکر د ھد یک نال دذ یرساب

 تربسج تباغب دوخاب و راب وس د>وء فراع تاغا یزوسوب هک یدرویب یرمس
 هسا نده هلا هیهرم ماکحاو ندوء هلعربش بادآ نیلبوس یتوب رکا دی
 راس نالوا ند هیحاى نالیف هیعرش تاقیلکت طافعسا رکاو ردلماک و دحوم

 تسه هک یوم % لالضلاو ربطا نم کاباو هل انذاعا رد دل ندی هساا

 ندد ص (الرشو تسدرخ یاهرد قدصرد * رز و درخ *هرط-ق نوربب

 كفرص یدل رد ودیا كوب و كحوک راءرطق لوا هدف دص ردراو زارطق هرشیط ۱

 سا رلبا بیک زد یقهرط نالوا لرو رعصرد یهرطق نالوا در ردن دنتصاخ

 لع یزب ج نالوا هدجراخ هکر توط یتصاخ لوایخد یساففدص كهللاءایلوا
 ندئراناسلو ءرکصتدقداوا لغاد هرلق كرانا نالوا قیالان هد مشطو 43 ديو |ا

 تموم بیو دو سویا یا ب رو
 ڭا نوعا موف نانلوا رکذ لوا ( اهکشم ناشن وردو نو> نور زا * ار موق

 ردرلکسم ورد كراو و ردئوخ ندرمط رلنون ردراو یتعیبط كنس هفان كنوهآ

 نم ردرمع> ېک نوخ یرهاتظ كرو« دنرظن كا ءاع نالوا ه دجراخ نعل

 كرلنواما ر دلو ہما یک مد یرلسعالک و یراتروص هد تفرلا همش ٹی

 نیک وکم وت 46 یوم ۰ رد هلب راکسم هبناب ر تا رو هیهاا تاعقن یرلنوزد

 | ضزرج» یا نم ( دوش نوح ا رد دوز نوج * دوب نوخ نوربب هنام
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 كل ءرهاظ ساوح یکیدلبا لاردا كرلناو ردربغ ندب روص سحوب ناج مشچو |
 كيح ووی الو ك:روص س>و لوف ك اھم لعع رد ريغ كنکیدلبا لاردا ۱

 رس 3 0 تاک :a او لر رو س) رد هره)ی و سلم ندزعایسا ۱

 ات و ید او ءلوعم هد رک زمین رب نی ریتم ۱

 تی قشاع هکر درک بص یہار قشع جن هک یوتم ۷# هکزارروب

 ییخ هدنوب و ردن ر, ندنت اا ضعا كذب رش یو تببوب (درک رج سبح |
 لصاح ندنظهل كس ول مال ی نیلبا هداوا توگس نوت هراز ردراو راصتخا |

 م۵ ساد رح لاس یا هکر دوب موهءهو رواوا داشتیم ند هواهم هکلب نوا ۱

 ەكەۋ وم تاع هدریح ظا د رک ری ص د ی: مرلو ۱ قالطا هع شع نب یرج ۳ ۱

 ید ءا رارقی و ربصیب تشع هکابا قالطا نا ريج هع شع یعب رد لوا عفاو

 NS ار < طع ها هکرواو اید هلوش وک تب ردع : رولوا كعد ر اس

 تبا صا موح م یرورم» od » وب هد رک ربص ین اسوا هکنا یار مکي قالطا

 لوشرد یا e یا ءو علاطء و تدرا نا ین شم ها . یو ش با ۱

 سیاح یرب> لوا یک یه ا هرو ه رد الْثم رداکد قاع هک هک

 EE E ی هما دمو هم كعءر هءوب یدایا جم ید ی دابا

 كعد ایا ملم یطوارج هوک لوا ر دقداص دنع رط عاج باو تاس لمسهاو

mS 
  ۱لقتسهو یفتسم ن دةح هدلاحره هلعح یەم نمکیدابا رک ذ مزوب (تسدنوا نا

 | ربچ ةسخ وب ردکع د ر دجاتم هنسعا قلخو هدتدارا كوح , دناحره هکلب رداکد

 | اطخراوردتد->ورو روهظو ردنةبف> هام "ىلج یەم ناسناوارک ذو ردلکد
 نآ رج * تسول هماع ریجربج نا دو رو ٭ یونثم # ر د-اکد تاالضو

 یربج ماوع هد هډ داوا ربج ینعم نانلوا رک ذوب اضرف ( تون هم اک دوخ “راما

 | ردناص دیحوتو لاسمفا دیح ول لوا هک زد ربج كنا -ملوا صاوخ هکلب ر داکد

 هماکدوخ راما سفن طسواربجو ر دی راکدد طسواریج ةتساا لا دنعو |

 راعتخا باس رایج و ارز رداکد یوم ذمربج كرار بج نالوا ند هلاط قرفو

 ردروبجیپ ؟ داجد,عوردیک هل در ط هیع ره يعاو اما و هب حرم تافلک: طاةساوراردبا

 رکاب رداکد هلب وبربج ناثلوا رک ذوب ر.د ردروذعم ءوجولا لک نم لاح یا یلعو
 دن 1 یوم رد مالا سفن نالوا یسض رم كنايلواو اینا عیچوب

 یربج هنوکوت نیک ست لا لدرد ناش داشکی ادخ هک * سس یا دسانش ناشبا |

 نرلتریصت رب نالوا هد لق كرلنا لاعتم یادخ هکر مهبیارلیا مهفرهسٍع لوا
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 ردنارم>و E هدددرت کک لرشره ( فک ناز دن زک رار ك٫ ود ناز |

 لواات ردشأل و د زود نی«هرم دورو ټو دېش وپ هنذره شوک كلا ق باج
 ك ناب ع رم ھ٠ وہ ناک هکیا لواو هدباا سو: دا ناک وک یہا سوک
 ال ۰ یدب د هل ل وا هک مابا یمن کرد هو ن الوا مه" و د در« هکر درسا

 | الاصاواعاو ید یب ۲ امد اذا لوسراو هلايا خرو ( هلل یعاد اوبیجا )

 تفااحم لوا هک میابا ی “ص دو دوخان و ی دروب و یدید هکر اا یک یراء 1

 ل تدواطهور دعالسااد,اد لرسر ترم = تمباتم مدهو یا رها ۱

 هکد و رولوب > ر ن ۸= نالوا واهلا ب EA TY  مالار 4 مهر داو ذرب رسةلو

 هک نالواددرتموردتهروب ( مقتسم طا رص ىل ءا زءىد هب وءاشب نءلّصب)
 نوور)هگندتلاط۰ دوجو بااجو زده فک لوا را بارا تایر ندناک یکیا لوا

 مد طق یاد هد صو ھو )دھر لاو هللا لاضإ نءو ید:عآا وهذ هلا ید د

 هن ر ردة قال درب ر د س نا کرب هبه وب ر ۲ راس,خاو نادآ 1 كو و

 و بودنا زارن-ا ند ربجو راردنا لب و یرا خاو تابآ هنو“ وب رانا هک هل رتعمو
 راشو < # ناح شرهد درد یهوخنرک 3 یو ¥ رار دیک هداج یخ

 اقام تاک 1 را هک نالوا ددرد ه ده> قا رط یا (ناج شوکر دنا هنبنا

 وب وب كداتسا قاوب تا ۳ ندعاوا ددر ی كار سا قاوا هدددرت

 ىکا 1 یر * ردتنصءءا وتافغ هش : دار زد هبا هحهط هند و نا>

 ۳ كاا ى ات (ار شافو زهر لاردا یکان.* ار رس ماد نآ رڇ و

 تاصءمو تافف ه-:فاوف كلاج ن نس هیابآ ف ردا یشافو نمرات نسهیادا مچ مه

 یکیدلب وہ هکناج ك یااعآو كرابت ی = کات ھحةط نب رهن تاود لهو هاجب>و

 كءالت یتادروب رداظو شاو كح پادج کات ن دوس هلا مهد یرازوس روس«

 رهاطو نس هلرف لاردا ناو د كءاهلا O E ضر و »اهم

 ندنرادش اص و تاغذ یاوف كناج مکنو> ن نعهلوالاع هنرارمسا نطاب و ۱

 ییتفکد وب هچیحو * ناچ شوک ددرک یحو لع سب € یوم ۶# هلرا كاپ
 ندس> ردنیسو رواوا یهاا ول یغاوف تاکناج كاس صب ( و

 مالک و هتراشا یو دتا ردیهاا ماها داره ندیحو هدنوب ردمالک ناهنو ناهن

 رلوا یلاخند-هلوا یهاایجو هباباواو ام صو هرل:وء هرزوا ییعهوب رلرید هی وخ

 یخداکا هدهاوخ (ل تلا يلا كب ر یسواو) A هکنارونا> فءطا ییدح

 ا ىلاخ ندةلوا یار ماهآاو یا تراشا هرزوا قد رطوب

 ین ناج شوک 6 گو . ردیحو زالوا هلرس هعءاو تلءیحو نالوا

 ناج شرک 2 نیز س رم- شوگو لسقع شوک * تی > از رج ناچ
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 *لع ینا دارم ن 3 دکعد یدهدزار هکتس ی دنیا قیمع تناک ناو ی

 ردهباب : ند کو د یداب ۱ هت ء*یذو دوج ولار نع بو دبا هب رت ها «ءغطا

 نا-شحرات لر هم روخاب توك #* قاد ناح جات شبا مجاب ا 4 یوی %

 مج لوا ر> یدد ه-لاچ تار / هی یرلد د سّو>ح یاس قح (واد-ش

 هط.ساو لوا هکر دلرا ملء ها ینو تار اکا یرلترمضح لادا نح هکر دیکر ایم

 سد ردا تر طح مالس)ا هیلع یسع ترمضح یدلیف حورع هلام“! تولوا ناج هللا

 اثحابشا احا ھا اتنحاوراو ہلا سایق هروک اک یہ جد ییراعس> كمال سا ہیلع

 با یلاعت نح ردرائلیق ناج ینرلوسج و را عتسم نح تیوب ید ران داناو زا
 كا e یدبدزا ر a یدلو E باتفا تېد دزاررب

 رد# & 2 E 3 یوم 3 رداء ندکعد یداءالاع

 هک شاوف روفر هنغاوو لدي ش نوش ورک, ( شوسسیک دص دوا

 داره ندفوع کنی دشودفودک هنرون لد .شروخ هل برس ۳2۹ لوا یدایوس

 لاعتقح هاذ دش روخ لوا نت ردیسلج ارلوس| نالوا عفادو عنامو صاف

 لاع رب وخو ند لوا رتسک ایض یتا بودا ضبق یترو' كنا د سابا یی هلراتفصوب

 هد د-سرواوا ۴ درب ههو كنا 3 رهط كم ه-> کا را ۱| عفدو میم ندفایک

 نايا 2 یارو كن ۱ .as ها ْق | كذا ههیفخا ق هح وب رد روص باسر قا نوجما قوسکوب

 + دااوخ هج ا وک نارب وک نارا شوکیا هک یوئثم_ # ر دس دارا: نل هک نرمضح
E ER E E 

 لراع۔ا رخ نالوا م لک عل ا وک لوا ( دارت ثادوخ * دیدزا" كشموجوک

 | یراطءا تارطقو یدروس ی اب ا زوک یک شم ناع» لوا هک یدوفواهت هنغلوق

 هح قح ا اکیا ۳۹ یوئع 3 یدتاارجاو یدتفا یک راصبا [ ا

 كکا لا قح بع (تسا هدام شماخو تشک بقا روک هسا داو
 نان نح لصح ر دسلام شوماخو یداوا تق كاخ هکردشموقوا  هنتلوق
 رومغد هل-یسفطساو كلنا هک ه دسهدلوا هکیدایق یی هلعوتر ه ربا یرانرمٌّح

 لاح ردرلدا م یاد كربا ىر ا كهبهلا ت دارا هیلبا قلعت یتدارا هغهر دغا

 .كناو ید-ایق ىلج هنوکرب جد هنیمزردف ینبداوا هللادارم یرابطعا تارطق

 یس ر بولوا کاو نکا هشه هکیدرب و رارقتساو نیک هیت رر هنناذ

 یج دشبا ییمالک كثر یره هک رد)وا دوص2م هدنوب و ردشلوا رظتتم هنا

 ددرترد 46 یوشم 9 رد-,جنوط نرماو یجلوا مسیطء اکاو ی دبا مهفو

 دردلا شدو E ا0 تسا هتفک اغوا شوک قح ٭ سا هتفشآ | وا 4 هک ره

 *# ES كب داب حجر قد حز مه * نادض دوخاب تفکو ک مک نآ # * ناکا 4
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 ۳ ا ا یدتوط داشرا مور لوسر لوا ee دش ره لوا

 ییدرارممارذبو یی نالوااب هندوجو نیمز نالوا لباقو كاپ كنانعب یدکا |
 ر ولوا كعد یدکا |

 6# دنع هللایطر رع نیم"ولارمازا مور لوسر ندرک لاوس

 | (نیمز رددمآ ردنوچ الابز ناج * نینهومربما یا شتفک درم 46 یوم |
 "ولا ریمآ یا ا هگیدید ههنع هللایطر رگ ترضح دره لوا

 ۱ ندالاب مع ناج ۵ نيم

 ۱ تفك * صاف ر رددشنوج هزادنا ییعيح ٭ یو یوم , یدلک هن هیهز

 | هساسیقو ه زا دنا هد مالا سفن هکناج ( صصفو دناوخ نوف ر
 o یاج هل وب ویدټک هن هنت صفق رص نالوا هزادنا ن یدیمغص |

 هرزوا ناج یرلت رصح یلاسعت قح یدیداک| رع ترضح یدتبا رارق هل-ھجو |
 دارم ندب ونعم صصفو نود لوا یدوفوا لع و یوشم صصق نوسفا |

 | نوجا قایق رارفو تفلا هدناو نوجا كلك هدسج ملاع هحور كنیلاسءت قح

 مٹج د راد ناک اهمدعرب هک یوله # ردتبغرو لیمو تبحو قوش ییدرب و

 | راعدع لوا هک «رزوا راهدع ( شوج دمآ یمه دناوخ نوف نوچ * شوکو
 | رامدسع لوا هب وقوا نوفا هکنوچ یرانرمضح یلاسدت قح نئوط قاوقو زوک
 | هحابشا ملاع هکر دح اورا هدنوب دارم ندرامدع ررولک هدوجوو هشوح هشمه

 | شوكو مثچ ارهاتظ مکتوح ردلکد قلطم مدع هسخو ردرلم دع هلت

 تدارا هنجورخو روسهظ كراناعب هیقوا زانوسف یلاعت قح هحاورا ناتوط
 | ررولک هشوج لاح ردهلوا مهلم رانا نسلک هحاشا ملاع كرلناو هلبف قلعت هيهلا

 | * دوزدوزاهم دعوا نوسفزآ 46 یونثم ل ررولبق ترداب» هجورخو روهظو
 | یروف یروفرلمدعندنوسف كهللا لوا ( دوجو یوسدنزیم قلعم شوخ

 ۱ فرطا هندناج دوجوروُملا لب ع حاورا نالوا هدئطاب ندنسسن كلاجر لوا نس |

 | هیناجر سفن دا رم ندنوسف رولبق قلعت هنس هبت رم صنهثنو نیعتور روا قلع |
 | اثش دارا اذاءممااما ) یادت هللالاق ا) ردزناج ید فساوا یبوکت یا رواوا |

 | دوز * دناوخ وج ینوسسفا دوجوم ر زاب 46 یوم # نوکیف نکه ل لوتبنا
 یدوقا هکنوجینوسفار هرزوا دوجوم ورک ىلا هت نح ( دناردوحوم مدع ردهیسا

 | توکرد تفک € یوشم_90 یدروس هنباج مدع یرکبص یروف هل دوجوم
 كاك یا قح (درک شناک قیتعو كساب ثفک * درک شااد-نخو لک

 | كنا دارم ندکید ی دید زار ها كاک یدایا نادنخ نو یدید زار هنفوق ۱



  هکردتفونالّوا هل عالادا رم ردشاوا یلاخ ندنامز هکی داب وس ن دنامزرب و (تسدب
 ۱ هل الحا هکیدو و دان دس دق ماست لوشو نلوا ناک مو نامژ واتسسهو حابص هدنا

 | هجا نو ندنزنک ةن اش ردتدحا هبت دا لح ندسدق ماقم ر دشاوا بوس ام

 توسم هماسظعاو لالسجا هدایز را هب هوب و ردسد۰و لاب ندا وسو را غا

 | تسذید نیزا شیپ ٭ حور غریو ر دناک ییاوهزو € یونثم ۶ ردشلوا
 | هلاعو حور غرهع هداوه لوا هکیدرب و رپسخ نداوهرپ لوش یخد (حوتفز اور

 یدا شهروگ حوتف زاورپ مدقا ندزایق ردت هد هب رم هاع هتشنوب و لوا ندراک

 ندزلک هدسج مااعوب ةکی دلی وس ندساضقو اوه كحاورا ماع لوش ید تەل

 فو شمروک ابر تاحوتفو یهلا تاضورف هدسااع لوا یغ ره" حور لا

 | شزاورپ یکی رھ ٭ یولثم ٭ یدیشاع* زاورپ ت دم هجن هدملاع لوا لاب ورپ

 كس>ور خروس هداوسه لوا (شین قاستشم تمهنو دینازو* شیب قافازا
 كحوز یدبا هدا ز ندنصرحو داما كقاتشمو یدیا هداب ز ندقافآ یزاورپ رب ره

 س وسحم قافآوب هکر د 4-هجووب یسلوا هداب ز ندفافا هدلاع لوا یژاورپ رب ره

 هضبب ر هدارهک تبسن هلاعلوا قافآوب و رددودحمانو لوقعم ملاع لوا رددودحم

 هداب ز ندفافآ نالوا دودح یزاورپ ك>ور نالوا دودحانو لوئع» سپ ردردق
 ندحور رواوا هدا ز یحد ندشساجرو صر = 2 هسوک نالوا قاتشمو رولوا

 یرورج جور كماوع نالوا صقات رولوا سور كرا وا لسماک «دنوب داره

 ناج # تفا رابار ور رایغارع نوج هک یوشم ۷ زلوا رداقهزاورپهدا ز ندقافآ
 1 طه وب نوت نالوا یازو ها رگ ترس مکنوچ 9 اطاروا

 بلاطو لماک خش (یهکر د با RE OKT CT E یهتشم ت ناتو دوب لاک

 توسذغ هنهاکرد بکر یدنا ی ھکرد تک و كياج دنع یدیا ییهتشم

 سو ایهمو رضاح هکلب لکد هئاکی و نورحو رزدنت دارم ندکعد یدبا بک ره
 رگنرضح دارمندکباچد رم زواوا ك٤د ینا سراقو كباچ هسبا درعویدبا
 ترضح یبعموب و رولوا مور لوسز دا رع ندیهکز د بک رمو ه-نع هللا یطر
 رولوا ترابع ند_:غةفدلوا داتساو لماک هدانز هد داشراو هيب رت نادیم كرع

 رولیف هب انک بسلوا لباقو دعتسم ٹباغو هدکلبا هب رت لوبق كمور لوسرو
 تعزالعو تعدخ روهشو مانا هست لماک دش مهر هدیهلا قرط هسقیفطایقو

 ضب اریز ردلکد ندزانلوا بجاوو مزال هسکره كمکچ تجزو بعت بویلبا
 لیصخ هدمایاو لاسهجن لا هسهک نالوا دعت مان هک ررولوا راه دیک دقتسمو لباق
 رانا لصاح هدنار : دیش تا نالوا د دعهتسهو لب لوا هبت رع ییا
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 مهدباصا اوساءج ) نسهدیا ترفغم هل إس ناعا یرانوبات ( مهارفغتل) هساناج
 ۱ عامه ها راب هاپادم ییرا سمت یی رار دار هدر اذا اراه صا روب (مهناذآق

 لغو هد مب ینرلبابت رایدنروب بوایف اطخو هواشخ (مهباج اوشغتساو) ن دقوعد
 اهیلا مهلیم دشا اهب اوذهااو م عنادباب اون داف یتاشاقلا لاق) ندنتهارک طرف

 | نسر (ارابکتسا اوربکتساو) ید اعلاو رذکا ىلع اوبکا یا (اورسهاو) اهب يهقاعتو
 | یا هحوت ثرمض> تب یاهم رابدایا رابکتسا ندموعد بواوا بکم هبیصاعم

 یاشعتسا هکندف رط لوا هکر دید سدح ول باو نالوا دوعوم نف رایدید

 | یاوه یا زرروب یخد راکدنوادخ ترمض»: کسزهروک نو گنا نکیدابا بابث
 | تاذ ندر سه هلند قااوعو قدالد واشف یاو به هلناو-هش ساوه

 | هداشک ند_:لفْغ باح كارب رم "دید ک نس ردنا هدلاش» هو ق>تاساصو

 ناتج ناک ووو نار س هسیلواهدازآ ندنوهش یاغ كتر صب سعب و
 | رد رسوور »۷ یوم # ین دلوارود ندع>لاج دوهش ندنشدل وا روئسم

 | لفاغ ندنرمس ها هجو میا (دنا هدیدانو هدیدان مرجال * دنا هدر اسعءاج

 | یزکناجرسو یرکنطاب هجو یی زمشمراص هزکی ردءاج یزکزوب ویزکشان روا
 ۱ حف زم تش روک زم هلآ زوک مرجال زم هشایق دیک هب لدماج تا تعیط

 ندنشدلوا روتسهو بو گلا هد تاب ن نکلو ردراو :کتطا e قرص

 ۱ زسشهاتف هده اشم هدششره یقین> لاجج ندلجاوب و زم ہشمروک یی یاب هجو
 (تستسوددد هکنا تا LATO قالو تسدید یدآ  یوشم ¥

 اسیشا قایردهدنسدلزبم تهب ناسا نعلر دتسوپ قاب و ردهدید هقیةلایف ی ا

 یراکدبد ناسنایخد رار د نیهل!ناسنا هعثچ ك هد ره مگتنرد ېک تسوب اضهاو

 یسود هک هئسن لوارد اراعا یتیدلوا هدنسها بم نیعلا ناسا تنس هرایشا قا

 ردهدیدمدآ رب زرولو ماسه یکعدردنروک سو د ناسنا سور دوا ك ەروکر دکهروک

 | دنسهبتع هدیدو روا دید هدد نیهروک قس عود ردنروک سود یخد هدیدو
 | رولوازئاج ید رخآ هجورب هدنوب و روایق راسهشا یکعد زاوا مدآ مدآ نیر

 یتسودردکمروکیتسود هکر دوا كهروکر دنسوپ یسفایو ردعشچ یمدآ هفیفلا
 ناسناو نلوا ناسنا مدآنیهروک ی هود سا ناوازوک هی ایف زوک نیهروک

 دوس تسوددر د هکنوح % یوم ¥ رولوا ك٤د نو نسده بت يه نیلا

 هوا كدروک یتسود هب ہددرب مکن نوح (ه رود دشا یاب وکت سود * هب روک

 بوبع نالوا یناغ ارز ردکب قاوارود ه-یلوا یاب لوا هک تسود ردکی یوا روک
 هسراوا تةرافء ندب وبح نالوا ناب راس تخالا ع ردساکد قبال هدخاتسود
 ۱ راتخالاعم نر نایلوا یاب نادسلجاوب رد ردررفم e ۹2 یرورمضلاپ



 نسهلوا سیلجو ءارمه هنسهسوسو كنوعلم سلبا نسمکنوچ نعپ رولوا ناطرش |
 لوب هلهجون هنغیدلوا رهاظ ییقح هجو .دششرهو نسرولی نی هالا هجو م
 (باتفا دن هرذرهزوا * باب مح# هنیسز دشابار کره 46 یو ۶۴ نسرولوب
 فشک ندنبلف هک هبلاط لوشره نعل هلوا باب حف ن دنس هنس هک هب هسی لوشره

 هسوک لوا هل بق رظن هل > رون بولوا ,داشک یرصب و هلوا لصاح یهلا
 نارکیدنایهزا تسد.دب قح 6# یوم # رروک یتقینح بافآ ند هرزره
 دی دب نح ترمضح ن دشاژزوا كراب ربسع ( ن ارتسخا نایمردناهاموچمه #
 لاک یسافخ 2 ینیدلوا هراکشاوا دی هام هدشسانروا لرزتخا ردرهاظو

 قاخ هفلخ لهاو رد روتسمو باغ قلخ رهاظو ادب قح هقح لها ردندنروهط

 ه مشجودرپ تشکنارسود هک یونثم # ردیفخو بلاغ قحادی و رهاظ
 ها رزوا كکب رازوک نجوا كةمرپ یکبا اک فاصلا ناهجزا نیب چھ *

 ج نداهج هک ر دوب یفاصنا تعا رر و فاصا نسدمرروک جه ندناهجوق

 نج بیع# تسي مودم ناهج نا ین هنرک 46 یونثم 9 نس زمهدوک "یشوپ
 | رکا هجر دت ك-ةددوق هرزوا كرزوک يکذمرب یکبا (تسد موش سفن ا

 بولوا روتسم درزوک كنس درع ییفد رداکد مودعم هقیهطای ناهجو كسءهروک ۱

 دوجوم ناهجوب هکلب راک مزال یسلوا مو دعم كناهجوب ندککیدمروک یناهجوب
 ندناهجو تغیقح نابهج تالذک نس رواوآ شو زوک ندنانس ردرهاظو

 نوع یی قیفح ناهج نالوا ره طا لوا ن رک | ردن نشو رو رهطا ید
 ثببخ سفن نسب ردلکد یربغ ندنغمڕ كشف م وش بیع كسرد م نههروک

 روهظ ردیبک تشکنا شطق هدشوبیناو شلوا عضو هرزوا تربص) صب موشو
 یک قهر هلد مشچ تحابقو بیعو ردلوا ببس هکءروک یتسفیقح ناهج نالوا
 ینا اهکناو * نیه رادربار تشکنا مشجزوت 46 یونثم # ردکسفن نالوا
 نذنزوک كبلق نهب لواهاکا ردلاق یکفمر ندکز وک ن س (نییب یهاونمم هچره
 ندکنورد بواواءاکا تادا ووزرآ كناو هلباعفر یکهوش سفن نالوا یک قهرپ

 هواشغ ندر بصب یصب هکر دلوا دارم روک كسزتسا هئره هرکصندناو هلا عفد

 نسهلوا فقاو هلاح تقیقحات هللا هلازا یتابج نالوا تیاور هدهاشم عنامو یلفغ
 < یوم ۷ رولواكعد نس هلبف هدهاشم یدنس ینکیدزوک كتریصب لهاو

 تیب وب ( باث اوسشفتماو یوس نازوا تفک * باوئوک تمادسنتفک ار حول
 ترضح (مهنوعد الک یناو )راد برقم ندتآوب نالوا هدحو "روس فی رش

 یاو ارزو لسفن ییآوب هیاکطا قب رط ىلع ندیب حو ناسا العو لجقح
 نایع ناعاو قیفح دیحوت مدلیا توعد یوقوب مهذوعد هکر اب ره اک ن ايق
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 ںیسو ردراو هژاوار نوا رگ لوا ندکلکاحو ندکلربس ه-->رکا ) تا

 هق>رب یک را- شد وردكنا نکیل ردرادهانو روهشم هلغلوا کاحو رما ساتالا

 نوحرفدار یا 6# یوم # زریدهوا ل-جوکوریف> هزاک ردراو یسهناخ |
 راددت اهلو-ر لوا هیدم لها (وم تار تاد مانحرد هکنوح * وارصق یس |

 ر دش یوم هدگاد مشچكنس هکنوچ نسرروک ها یرصق.تكنانس ردارب یا |
 با رح كناو نیمروک یینانجو ناجرمهف ك هند هللایضررع ترمضح رات وب |
 | ندا الود ترم هزة ك نیمزوکرا رطن هثسهیماس تاماقمو هّلاع |
 ۱ یوم سوهو اوھدا رف ندب وع تب هدلد مچ لواو ردزاجو قلال جد هساوا |

 | نالوا هد-عرمصم كاب ناجاه- وهزا تسهارک ره مکت ردبسذا هل-# لوا

 یوم ۴ رواوا رمدقمو نی اوا مسفمو نیم یال دو یب وم نب ہد تاد مشچو رل--وه |
 | كءاقردار یا نادر یف رس رادیدنآ هکناو * را كاب ت تاعو وهزا لد منج

 | قلواكاپ ندالعو بويع یکتریصبرمصب ن-ب رونکالاب ندلعو ند, وم یتزوک
 | توط زوک هنراسخر رادید كاسب ونفع مصق كلا هرکصادلا روت هنسهبنرح |

 | قناجروصف كلا يلوا یرامندالعو بویعیوم تریصب رصب هکفادام تبادیفاو
 ۱ لنت هناحور ناواو كنه و ء روصخ و سا زاوا للاخ ندروص ۵۶۰ با هدهاشء |

 | کره 6 یونثم ۷ ررروب بودا تراشا هل وب یکو دنا هن لویه ور
 | نادرا وه هک كيك ره كاب ناو وترض> دی ديب دوز ر * كابناج اهسوهزاتسهار

 | رروک یاب ناوناو ی ترضح ہیک لوا روفلا لل-ع یدلوا كاپ یناج |
 ۱ ( دو هللا هحودر و زاکره * دودو ران ز د-شكلاب دم نوح ه« یوئثم ¥

 | ندران یدلوا كاپ نددودو رانو لسو هنلع هللا للص قط صم دع ترن ح مکنوج |

 مکنوج ی ردت رمه تر ودکرو تفاثکد ارم نددودو نوهشو بضغرات دا

 | برودک ناغدوتوهشو بضغرانوب لسو هيلع هللا لص مزکا لوسر ترضح |

 | هحوت هک هدف ه ( هللاهحو متفاولوتاعب ا ) بحومر یدلوا رهاط ندت شب

 | رەلوا ضالخ ندینا-سفن دودو ران هک را هک لوش س ىذا هللاهحو یدلبا

 | لصاو هنس هبت رھ تاارو رهلوب توفص بولر وف ند هب رم ترودکو تانک و

 | هدهاشم ید رلنا یک یکیدلبا ؟دهاشم قحهجو هدیشزه كترمضح لوا بواوا

 | * توب * ندرلنرا نریاهب هدهاشموپ رلثیید ( هیفهللا تیرو الا اش تارام ) راردا

 ¥ یوم ۷# تاردلک ف ههجو دهاخف * تعایدهاش نسحتآ رح ناسهج

 یوم ید مشج یا ( ارا هللا هج وم ینادبک ارءاوخد هسوسو قیفر نوچ
 | نسغیفر هبهسوحو نالوا هاوخدب نس مکنوج هسوک نبلوا كاب ندوهواوه
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 شست نخ نت زا تا یا را یا ی یا ی ی ق ف ات دل ام ام

¥ 1 4 
 ن __ع سم

 ین نبهدربک | داه> هل ایب و ترمغ>و كدابا عوجر ندکعا هدهاح لراذک یی |

 قفوتو مه او قد توف 3 یو ِ ناو هدهاج 4. ماوه س

 قرفوا و توف هدنابف هلق هرژوا سل :J Ap ہو نا ےک مآرب نوا ۹

 روهفمو بواغمیتاو مداوا بلاغ هرزوا سةن دارم ندفال مسا ند-ه>ینالو

 مسا ندقح یتیفوتو یتوق هدلوا بلاغ هرزوا سف یە ردگلبوس وید مدلیف
 ندهالایخد یکی وسزوس هقاخوبد مدلیف رو هو بواغ« یناومدلوا بااغ اکاو

 مرپ وق هليا هنکبا ندنرب ناق هو ک مرپ وق هليا هنکبا ندنرب یناق هوکوب ان مسا |

 هوک قهر وق ندنرب هل س هوڏ تّعص عیج یهراما سن هکر دوب هلت هدکعد

 زد اسد کا قدرب وڏ ندو یراغاط و رسوا ند هر ود ندنرب یراقا.ط

 لهس 6 ی وشم # ۶# ریکلاهفص ماف ن مریسار لب لابطماقحاهوبا لاق اذ ماو ۱

 لهس ) دن ڪڪ شار دو هکنا تسف ریش * دیشب | هدص هکناد یرم بش

 ېپ ودنک هسک هک ردلوا هغی قریشرص راذصهدنچ هکب رشرب لوالد رابتعا یب و
 ر وهم یا بواوا باا هئسهدو هلبارمهک یتساوهو یب ودنک هک هوا لوا یە رە

 لاق رداکد هسوک نتیرلهداو نیصرافص رده یک لوا ریادو ناواهب رابا ب واغەو
 ۹« یو! ذم بضغا | دنع دفن كالع ی ذلادب دشلا اما ةعرب هلا د دش سال مالسلا هيلع

 تکا هصفر هدنئاس كنو € صو مه سسزا یربان# " هصق كم رواش نا ناب زد

 ینبداوارباد وربش هقیقطا یف نیص یب ودنک و ریټح و لهسریش نیصرافص نسا
 هص>ر ندنرمس ك٤ الک من 4 ریس ه صڈ وبات هلبا شر ۳ کار صقر هدنناب كە وهف

 ندیدو هئع هللا یضر رگ نینمو لاری ات م ورلوسر ندا « رد و هصقلوا نسدلا

 ردلوسر كي مصیقز دمآ ران 4 یوتتب 9 ەچ هنع هللایضر اررع تامارک وا

 یدلک لو-سرر ند رصيف ههنع هل و هر رع ترمضح ات ( لوفت نایاب 3 هب م

 لوسررپ , ندمور رصبقهر۶ ترضح هد هثیدم ی ردشاوا عف اواي هد هن ها

 بسا نمات * مذحیا هفیلخ مصفو تەك ډک یوم 9۳ ندناباس رودو ديب یداک

 كنهفیلخ مش>یا یدید هساقاخ كن هنیدم لوسهر لوا ( من اار تو
 موق € یو ۶ مک هباروایاسب-او تخرو بسا نیا وڈ یمهق
 اکا موق لوا (تسینشور ناج مهقار رعرح * ت ین رمهقاروآ هک شد تھک

 ردناح بوسام هاشور مصق ه از شن رماة ر دو ول ی رە كاك راد د

 هتراع نانجو ناجرع ترضح هسرایدلبا تمهو رعلذب هنرممهتابند ژربءاریاس
 رلبدی د ردشایارب و نا چ مقوم ہا اج اخ بورابا تدهرر۶ لذب

 هزاکا روا رح ناجا وردو چم # ثسا ,زاوآ ارو یرژا هجر ۲ یون ¥



 1 ۲ و تا رک
 ۲ دیس

۱ ۲ 

 ۳ یو ۱ رواق تما بوب د طقطق هبا دغزآ بو دیک هرشو صرخو |

 ۱ هکنوح ا هشدمھد راد د لک عبط * ام سقن نا تسخزودژزج هکنوچ |

 | سب زوئوط یتیوخو عبط كلك ماد دوخ رؤزج ردب ورج كسخ زود زوسغن مز وب |
 ۱ اریز ردییک خزود هدج وه لصاو هدهروک ذم ثفص هراما سەن هکیداوا مولعم |

 م دق نیا € یون # روط ناعیبط و یوخ كناک یدنک لاح رهب رج ره
 هتسار رتالا دنهن :ناکرد#دشک وا ناک هک ک دوخ ق> ربغ هدشک اروکدوبار قح |

 سو ساس یس یوم سم دوس صدر یی تن

۱ 

 تسار زج ناک 4 نآکزا هراو رن نوجوش تسار * تساهرت ڑک نوک زابار کن نا ۱

 لوا هکیدلوا صوصخ هفح مد-ف یجمدبا رسهف خزودوب می ( ناکییدهج |
 ین اک كسفنرکچ میک دوخ یربغ ند هللانناک ك سةن لوار ردلوایخد یبءراما سفن |

 روهشم س الا نیب ار زردهانک ندملوارداقو باا هن رزوا كلا لمکح |

 ندقملواردافو ندنردفمدع یو و لرد رمهک> یاب كنالف د يک نالف هکردلثم |

 هیانک ندقلوا رداقو باش اکا كمکچ نیاب كنهسوکر هسوکر ب سپ رردبا هیانک |
 هدوصم فده بولواصالخ ندنناکسفن هلیتبحا-نم یناک كەن سپ رولوا |
 بودا ليث زکر تو تسار ربت یراسک نالقو مک ندناشن بوباص ندنلوبو نراو |

 مزال "هدارا مورا رکذ دن وب سار رتالا را وق هلاک تالاس یا هک رارروب

 بول آ هناشن بولوا صالخ ندنا بوللوا رک ذ یسهموف هناک كرت لوا هکر دراو

 | قلوا صالخ ند فن ناک كل اس یا ندم سپ رد-ةلوا دارم یسل وا لصاو ۱

 | نالوا تسنارو مقسم الازم وف نوچ ا قلوب ل وص و « دو 2« قدهو نوجا
 رر مراو هدوصتم فدهراذوب هکر داو یراق و| یرکاو سوکعمكسغن ناک و ورت

 عرصعوب هبا موب روااق ورک یک ورواو د-4* ییکو رولوا ربدم یک هکاب |
 یرغوط یک قوا دس هسددلوا كعولعم هدعاتوب روایق تاالد مالالا ۱

 ناکات لبق لس ءرزوا كغددنلوا مما هس اوف تما اک مفسافو لوا س
 زاوا صالخ بوبهرص قوا نیلوا تسار ندناک نسهلوا صالخ ندهراما س
 هللایطرو ههو لامر ک ىلع نرضح مالساا هيلع ینتر طح نوک ناک

 یتددسو یندها مهالالف یلعا ) هکیدروب بودیا ٍلع هنوکوب ییاعدوب ههنع

 لیق دیدسقیو هلاتیاداکب یت را هک دد ن-ب ( مهسا دادس دادسلاب رک ذاو

 تبا صا هدامات هکیدادس هاشم هدا دس ۳۷ ووا مد لوا هلبار ؟ذ هدک رطاخو

 ۱ مدروآ یور * نور راکبز مکا هکنوج هد یو ۶ نس هلوا ندرلندبا

 سپ مدلیا تغارفو عوجر ندنکنج ل_ءهخ یرهاظ هکنوج ( نورد راکه ۱

 داهج نعانءج ردق ¥ یوم % مدارا هجون ز هنکنح لءهح تورد یر

 تدر صا داهح اة یا لوشزب (عرکآ داهجردلا ین * فصل
WEE 
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 هلکادنوب ندیلاسهنق> هخزود لوا هک انرلک تعا ف اکاورلوا نکس مه

 تفیا شبات تنی ا شنا نیا * زونه یندب وکربس تشک رس 46 یوم #۶
 | اکسهتسشا هيد زونه قوب یکدلوا ریسو ین نب یک دب وط یکدیوط (زوس
 هک یوم ۴# هری و باوج هلبوبهب یلاعتق> خزود ینه ترار>اکس هتشا شنا
 خزودلواییمل (د نع نء لڪ نانژ هر شا دەم ٭دیثکر دو درک هما اریلاع

 هللا لاقاک ) رد روا نسهرءفد نه نە لاھ ىسەدەھ یدکحو یدلبا همقا یلاع

 یکدیوط ز رید هخزودزپ ینوک تمايف یجب ( تالتما له ماه لوقت موی یا |
 مدققح 46 یوشم م یراو ءدیز ځد کرد منه> (دب نمنم له لوفنو)
 لوا قەدققح بانج سا ) ناکف نک زا دوش نک اسوا هکنا# ناکءالزا.دهن ئور

 صا هلوانآ اس خزو د لوا هرکصندنا ند اع ناکمال هب وف هن رزوا كل -6ج

 تعاطا منهج هلهمالب لاحردو ندنس هیلک تدارا كف> نهب ندنملاع لوبقو |
 هنع ةباورلا ىلع اقفنا سنانع یوراک هدطف طق هلوا نک اس ندنکلیا لاشنماو
 هعدق اهبةراا عضل حدب نهنه له لو مهج ل مالسلا هيلع لاو

 كفلس ردندتاهب اشتم مدق ضعب ( یا-هضعب یو ريف لترعو طفطق لوقتف
 هوجو هدنلب وأ سپ رد ملکتو لیوان یبهذم كفلخو ملسو فقوت یبهذم

 قول ض#ب مدق هک ردرلنوب را هجو نالوا لوم ىلا لها دئعاما ردقوج |

 ندمعدع دوخ اب و هلواعجار هوم ینولحوا رم یک هد هم دقو هلوا یا اباد |

 ےک ردنوحما فب رشلو میظلد رج ییفاضا ۰ راسجو هوا ایلواو اینا دار

 تو دیاتفاضا هنسفنیدنک ی قن یقفح بانج نکیا نیما لب ربج مان ه۶ تروج

 | ذعاملب ةراعتعالاو ) یخد تال.نیایهجووب و یدروب ( اسن>ورنم هيفا تقنو )
 هیاروب هدنحرش كشیدحوب ییاجان الومور روک زتاچ هلکعد (هدیعبربغ سالانم
 وش روئلوا یقالطا هلماک ناسنارابج مدق هدنح ال طرصا كرابک نکا هکر رد بسا

 مولف سهعلا دعب مدآ هللا ق مالساا هلع لاقاک )ردنا ھج قاخ ع:جرخآ

 نوع دداوبام تهباشء سب ملا تاعاسنم ةعاسرخآ یف قاارخآ وجا
 | موب مهجلوعت )تیدحیاوخر سپ ردلباق هسا درابجمد هرنوب ندنهچوب
 | عفدنمو ییطنم منهجباهتلاوران هلنمورون (یرانًفطا كرون ناف نمومار رج هل
 برططو لوالا قب رطب قلوا دمو یطش هل اایاواوایبنا راونا قصلوا قلوا

 ید ینسلا سفن مکتن ردیرح الا لیبسب مجومض هنس ءب یسضءب بولوا
 سوفث ینداشراو قدسص مدقراناقحبا-دج م هدنفولوا ردورجرب ندع6>

 | رواوا یطنم یسهینا-سشن تیمرکو تروس هیلباعضو هن رزوا كفنرپ ندهیناسذا



At ¥ 

 نوک یکیار (زوب دل بارشر دنا کرد * ز * زورود ك : ینووکب زا ب برش نادر 1

 نح هلبفالرت نوک جافرب یبهبناع> برمشو لکاوب عب نس هیلیا لرت یب رشوب رکا
 یدلخت بارمشو هددش ارش تلج یکیزغا نشهلوا لوسغشء هضاب رو موصو

 مشک نا-هش یا ٭ یوم 5 نتراف شون ندننبف> “یاس هللا ناج ناهد
 نالوا هدرهاظز راهاش یا ( نوردنا رد رب وز یھ دام * نور معخام

 هتنکب دااق هدرغو رد مز معخ ر رئد ندنآ نکیل 2 دلیا الو لق یرعمشد

 رد هراما س# لوا

 تجب ربکالا داهطا یا رفصالا داهلا زم انهج رر سفت مس

 را هسا ق تبث هنماقاو راهساک ندازغرب هک راب ره مالساا هیلع لوسر ترضح |

 یهده اس هلرافک كل دلبا عوجر هرکا دا-ه> ندرغصا دا-هجزر هکبدررروب ۱

  یکفک هثساضتعم مدعو هنفالخ كناو کیا هدهاحم هلراکم سفنو رغصا داهج |

 لاق اک ردسغن یسو دع هدانز كراو دع نونا ید زردبا ربع ربکا داهج ۱
 هده اح هلودع یادعا سب ( كيبنچ نیب قلا كسفن ودع ) یدعا مالسلا هيلع ۱

 لاقاک ) ردنالیف هدهاحم هلی ساوهو هاست ید هدهاحم لّصفاو رد,دهاح رک ا

 نعراجملا یا هاور هاوهو هسفن لجزا دهاج نا داهطا لضفا مالسساا هيلع |

 ریش * تسبن شوه و لفعر اک نیا باقر هک یوم ۲# یراثغلا رذ ینا
 یراک لشوهو لفع كلکم ردلوا یعصخوب ر "دره ن رطاب |

 دار ندنطاب مش رداکد یب واغهو يتوب ز كشوک رخ یر ش نطاب ار ز ردلکد

 ره هراما نم یی ردیبحاص یورج شوهره دارم ندشوکر خو ردهراما سفن |

 ۱ لیدی لغم ره كابا لس ین آو زلوا یلوب زو هر" كنب ورج شوه |
 ۱ کد درگناها ردب وک * تساهدژا حزودو سن ناتسخ زود 1 یوم % ۱

 مهراب ردسغن لوا اب ز رداه ردژا خ زودو ردخزود هراما سغنوب (تساکو |
 وب تب وب مکن ردزاج یخ د كعد زلوا کل راب ردخ رود لوا زلوا ناص قلو |

 ته ¢ یو % ر دنا رب سد یس هحل وا صفات ك> زودو فیل رد

 ! رلبا شوتا ردیدب خزود ( زو ناخ نا شژوسد درکن ک*زونه دماشآرداب رد
 گالهردق اب رد ید سن ثالذک لوا صقفانو کیت رارح كن یجب قلخ لوازونه

 كنازوئه هسا شو ی رعو تەە نالوا هدنحا اب رد عیجج ماتر هکلپ قاودو

 هر  وط هل لود ردسءاوا بواک تع او رلوا | ص-قا را رح و ٽيم رک

 راشاط ثاط ( لمح ورازوردا دا ردلا « لدکتس نارف و (تهکنس ۷6 .یوئثم $

 | ددرکنمه مه 4 یون ۷# زرواکلعخوراز هنالسخزودزرفاک وااکوک شاطو |
 :hh E زود (۱دنا ارواح دیاق>زات # ادغ ند زا ن هک س



 # ۱ را

 1 یوم # ردرادتقالاوذ هاشداب لوا راکقالاو لاو> ۷۱ لوغو راصدالاو ۱

 قیفوو دی او (اردردو نطل- ها د اک ی »ارد اتنا تبیوو رود قح ۱

 رزسوک هالها نایعو تربضب و ناکونظ هل وزو رود یراتمضح یلاعت قح
 قیفوت یسهدش یکیدتسا یراترمطح یلاعتو هنا4سقح هدرودرهو هدنامزره نعد

 ند یادعا هسوک نالوا د م لوا انطابو ارهاظ بویلبا روصتمو دب وم هلتانعو
 یاعنو هاه“ قح قیفوتو دم أت نالوااکاو یطاستو هبا كنا بواک باغ هرزوآ

 نط لها یق۔ح رز وک هت ر ںاوکاو ه-.ط لا هدنامزلوا یرلتر طح ۱

۱ 

۱ 

۴ 

 1 ه سل تو یدک درع یراک لوا 9 لک لوا هک رول ¿ن نی لاو ا

 و او هل ساق قیفوت ك-هالااکا یروهظ ندنا كراک لوا هکلب یدساشاا

 رغم هک نالوا ب وذم هت ول سد یداک هر وهط هل -رسمرب و تا

 دش ندخاسا شوک رخ بودآ ب اط> هد لع هن ر ره ا 9

 هک د وشم داش ندب هکاراربعخت شوکرخ نداد دن

 ) نکم یدازاتبوآ هب ییا ٭ ن رک یداش یبوت تالع نیه هک ی وب |

 هتسب هت ول نس هس ؟ یا هلا قاداش هلیسس کالم نالوا بوسام هت و لوا ءاکا

 نالوا تءهق.دنا سکه هک رداید دارم ندیذب ون کالم هللا تالدازآ نسدیقمو

 هتسب كنکلم نالوا هدنش ولو كدب و یدنک یک او ردبا قرصت ها4 وانم ردق

 ورح نلواهدنرب ابا معز دازاورح یدک ل ه وکو ب رولوا یسهتسلدو

 تاج ندٌهلوا رمسا اکاو ندهد و تلم هکردرا-وک لوا هک نالوا دازآ

 هکنآ 1 یونثم ر راهلٍق لاغت ةنشا هنکلهدش و هنقشع لوح ترضحو رهلوب

 كنا هک هو لوا ر تب و ما تفهزارتر * دلت تب وز ارترب شکلم

 ندا ٽه كنه وک لوا رار دبا بترا ییسهب رارقوط زتیلاع ندت و کلم

 رارحاو را دلوادازا ندکلم نالوا بوسنم ھت ولر هکر لنا ید ررروا نبونررپ

 یداواریلاع ندهعسذ و الفا یسهبن یر هو یکلم كرسي لوا رابدل وب نس هبتره

 لرروکر ا هیالعا شرع سس هبت مو رروا وراقوب ندهرایس هسعبس یب و كنا

 ندتب و ( دنیفاساب اه>ور مادرود * دنیقاب كولم و ون زاررب 46 یوتتم و
 رررد هلتفیفح "یاس یراحور رانا ماودلایلع عی مادرود رد راکلمیناب رانلواررپ

 رابا ب ارا ت هیفح بارو یندحو "هداب اعاد هم راو كرلنا تیفح *واسو

 ؛لولم وب نەم هرزوا ریدفتوب ردشلوا عقاو دیفاساراهحور مادرود هد هس ضب

 ییارمش هسیابر قراعهو هیهلا رارمءا نهد ردرلپفاس هراحور ماودلا ىلع هیقاب

 ٭ یوثم ۶# رولوا كعد رد دبا هضافاو اقسا هن رلحور كرا بلاط رانوب



 4 ئ یو ¥ رد رد تروم E دح - یرلذدس اي هدادم با دم

 ۱ هنره (تسرد دزد تم وزاب و صد یدرب ب تسد * تر E ام ناج ar ةا ۵

 | هاغ بودا تغس هب هلح نحب كدالبا لا ندنا ر دکناب رف كس رغاجمزب وا

 ۱ ردار بآ نا ق>دنار 4 یو ¥ نو اوا تسرد تالوفو الا لدتا

 كنس نبآ كاعوب یرانرمنض- لاء ق> (وت یوزاب ریو تسدرب نر رفا * ونی وج
 ن رفآو نیس کوزا و تعدد لس عا رجا و یدروم ک دوجو یو

 | نو> ارناوعنا* رکع ید یا اکس نوح انوکزاب 46 یوثم ۴# رلیدید نوسلوا
eید:  KE.۹ یرش لوا هلب وس هراکشا و۰ نه ((ر  a: Sd۱ كد ردناا با هل حە ی”  

 | هصفات وک زاب < یو ٭ لدلبا لاسءاپو رو ۾١٣ هم هلرکم یااظ لوا
 ۱ یرکع تکی دانا هد: مو“ رخ ل لوا (دوش اهناح مه هان وکژزاب * دوش [هنامرد

 هر کا دلو تصرف هل ۾ ون هوش هلوارلنامر دهب كاا وو ید هل و م ورکه زب

 | نا: کوک زا یر هلوا م همم هکر لاج ھت تم مرا یدهراکثآ

 | کام زن وک متس لوا هک هل وس هراکشا (امزاجدراد مخز نارا زهد ص ٭ اما

 SENS ردوب هیبت هدنویروط مخر ناراره د ه زمر تاج مز ندنلط

 نږ داوک ی-هاوف و ساو دو نرداوا یساوهو س؛رابا ا-ط نالو شوک

 | رهدیا لاو یربدنورکم یکیدلیا هدنصرصخ یءالذاو حالصا كلف ند دش ره

 ۱ كنب را فل یدنک یجدرانوب و هلوانامرد هننورد كرلنوب یسه-ٍیط تالک كناات

 | ر هلف میدنو ر ڪم يک یریدنو رکم كلا هدنصوص> یانفاو حال صا
 | (ناهچرد دشاباک یوکر خ هنرو * ناه+یدولادخ دبات تا 46 یونثم ¥
 یدیا ق ووتو ا كتیااعت یاد تااحو راواوایا یدید هرانوب شوک ر ۳4

 ۱ ۳3 نالوا لقاع غ ا ردوب هاش هدنون هلوا مک شوک ر در, ہدناهج هسخوب

 اکا سال هد .صرع>واو ه-ساوپ رذظ هرزوا ن طاب یو دعاب و هرزوآ ر هاط ۰ نت دان

 داما هالقدو (ع ی د: ک یتردقو توف لوا A 5 ا و یسک

 جاصرب یک شوک ش یقودن کو هل-یینابر قیفوتو یبهلا دیتا هکلب هسیابق

 | زر توقاکب نشت 9 ن ل ق فا اا و :تسد ممد

 یدرب و روزو تو سس استیقح یر ون لک ِك  یدرب ورو هسوتو

 تسو و تالیف دلو تردقو تودو رلکاهدیژ ط یسهجج افت

 ورک مه رال دېت روشرا ندساتف یامت هللا هاله یسهیج را لیضف هوکو و

 لیدبت ہر یر دقو همارهنا یے باغو هفهط یتوق یب قوزا زدت ترضخ
 فو ب او کرو ندفح هئ نا ل: وک هنسکع یآالاحرھو پیت
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 دم
 تنهاچارجو نوچو بواوا شفاغ ندنآ نسرد « دارج « 7 مص فن راکم ی |
 ه-شسویف لأعیب لا وسو باوجو لادجو ثح و لاقو لیق ندد نسشلاف هدنرمق |
 نس شاوا نول نو زوراز بوش نوشآ ندا تاکاعع یی وص سواسوو راکفا بوشود |

 GT اج اذا موق ااورمشباک * رکرش نادب ود ناریه یوس ٭ یوم

 نوعا كغا رشد سلوا ل اله رش هبا رسک بدناب وکرش شوک رخ لوا

 یرب كيلبا تراشب موق یا هکیدلپ وس بور و تراشب هرلناو ی دليا هعراسم

 ناداشو رورمس هلم" د كاله یزمسو یداکیجم رر و هدژم هزمس هک ارب ن هرکی رب
 رورس لاخدا هت رللقو كمر و تراشب هرانم"وء هکر دشاوا دراو ه دن دح یدایف

 لضفا نم)رلشمروج مالتساا هيلع لوسر تربّضح مک رد دلاعا لضذا تابا

 ۱ شوکرخ ردا نا نع قهبلا هاور ( نيلم" ولا ىلع رووا لاخدا لا عالا

 هورک یا هدزهدزم 46 یوشم ل هکیدر و تراسشب هنوکوب هنارصخ هفناط
 یی دبا ترسشعو یج زود شاع یا (زاب تفر حزودب خزود كس ناک *زاس شد

 + یوئنم # یدنک هخزو دوریک یلک خزودلوا هک تراشب و هدژمهزس هورک
 هکنراشب ترا شب ( اهنادند شفلاخرهق دنک * اهناج یودع ناک « دم هد#م

 دارم هدنو یدراب وف یرلشید كفا یرهق كنيلاءت یادخ ید كراناج لوا

 هناحوریاوفو یس و: تاج ندرشكذا داعم لتعویسلوا روهقم كن ءراما سفن
 ید كراناو یسایگریشت تالفع ندنلاوژو انف كنا هنطاب و هرهاظ ساوج وهام“ و

 0 هکنا ٭ یو ئوم ¥ رواوایسلوا ناداشو رورمسم م ندریمآ ترسهرخوب

 ریش لوا ( تفورنار سس یه بوراج سخ وچمه * تفوکپ اه رس یسب
 .یدروبس یک راخو سخمه یا وراج رم یدک د یرلثاب قلقوچ ندنسههب
 رد ا ا و داش # شوحو لج نآمزنادنشک عج 4 یوم ¥

 یراةدلوا ناد:خو داش یدلوا عج شوحو هل-ج نامز لوآ و

 هد شوجو قوذ ندرورسو برط هدلاح
 هک اروا ,نتفا اشو شوک رخ درکرد نارڪګ ندش مج #

 هک شداتفک و دندروآ هد * نایمرد یی” وجوا در هفلح ¥ یونث $

 ید ایک معشر, هدننام كرلنا لوارایدابا هطاحاو هقاح نفارطا كنا شوجو (ناه

 | یتاسآ هتشرفوت ٭ یوشم ۴# لواءاکارلبد,داکاو رلدروتک عظعت ہد ۔اکا
 ناعمآ هتشرف نسا را نس هتشرف كااعآنس ( یرن نارش لیناروع ون * یربا

 تودنا لالهیآ هل مد هک نس لئاررع لب العرا ثاکرانس هکلب نساکد یررو

 صالذخا دعد هداعم لعع تساوحو یوفدای لدل:ا صالخ ندنرس كنایزب

 نالوا هد نس هبت رم یدا رج كرادب عو ردا و حدم یرلکدابا سفالا تافانم

 لو 6 ۲۷ ۶ . # یورلا ¥
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 ند ساح اال وم ترطح ی داوا ماتو ی ءوت ہرزوا قا عو یدک تخرد

 ںالواروھظ ون ۸ ندا اخ س>و نس با اوجا داش نالوا دازا نددب نگو

 هکرارید تودنا لی ہزاکر ندیا زور نادنخرد نوطد و تودنا درشت وا

 یف هد وکشو ال ودازآ ن دن هاخ سح جور اتفاق کف هد ؟ لینفر ھه

 هم س هبا دم طة 2ےس هرو مکی سه نخ ردەدااک بت یه رواوا صال ندندی دن

 صقر هلر را قشع یا ا یارازک رکش هللاح ناسا هد هبترم ره هدک دت

 1 یاهناح 1 یوثنء *% رداک دیاخ ندفوشو قوذاءاد توپی راهلراف و یو

 سوبحو هتسب نداکو با( لد داشاهاکو بازا دنهر نوج * لکو ب 0 ۱
 لد داش رازو)هروق ندا غا و تداع*> ینا ندا ونا هکنو> رلئاح سش

 رد یوم « هیلو رولوا نوه ص یسک لد داشوب هدااح ا

 یعل (دلوش ناصقن یب رد صرف وجم * دوش ناصر نوج قشم یوه

 392 قسع كابلاعت قح ردرب:اح لوا لدداشوب « دااح یراق داوالدداش

 # یو # زرواوا O ردب صرف رارواوا یجما صقر هلباق رورس
 (یربم دوخ اهنازا ناح درک هکناو# سرم دوخ اهناجف صاررد ناش مدح

 اب رلناج كرانا هک همروص دوخ یرل:اج ندنررورس لاکرد هد صور یعسج لرلنا

 هلو نسه-ٍمیح ض# حورو هلوا ناج هکر دیک لواوردلکد لباق رسا ییاصوا

 4 یون ل ردلکد نکع كلا فیص وت ینناش كرانا ارز ههروصدوخ ندرلنا
a «|. ENT ۰۰ ۰ ۶ ۲نا و  

 شوک رخ ( كناع یشوک رخ زوک یربش كنت * دناشد نادنزرد سوکرخ اررمشس

 ل ا لوا هک راعو بیع یهز هرشرپ لوا یدل رووا هدناادنز یتالسرا

 + رک راک ناکرل دورش لو ردراو ضار a هدنس ول یدلاق ورک
 اک

 ناسنجرد یون # هلوا ینوتفم كنب رکءو عادخ كناو یوبز كنف
 يعز e سد و 5 شاو ندر ءف * ¬ نا هکنآ و 3

 ساری | قع را هید نداارخف یل كلا هکزتسا ر دو هرکصا دناو رد هدرامو

 30 رنک 6 ردییعو مندو نکیا اليم هب وتذو بو-یعو نکا اوهو

 حص ءا و نیدلارنف ییبقل تنا قلخ کز سا تویلبا عز هسوک ردق یلاعرب هدنش رطو

 هدنوب را دیبا ح دع رعشم ی رکنو مظعنو یک باثلاو و هد ندا نکآاب و.نیدلا

 هک یوثثم 7 ر ر دل ید قلوا ض» رم هاش نب رلترمضخ یزار نیدلارف

 تا ` ز تدوخ سوک ؟رخ نوح نشه * در و هاح نا كرد یریش یریشوچ یا

 نع-رهشرپ هدنگا كسوف نوب ود هدا د تهاحاهتوب ن“ ةع یا ) دروخو.

 1 یر ¥ ید-ګاو یدک ود اد كس هللا هلی ور ۵: لس ی ۲ شوک رخ <

ean 

 شو hl نا E BR د
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دانروق ندا كنود هکنوح سوک HACE و خاشنو-چ .اوهرد نأ صورو
 ی 

 ےک تایم

 هداوه پا یی كر و خاشهداوه یدلوا ناصقرو "مسو یدروا هنر بیر, یرللا

 رد هک ندن وار طو تو اطا کال رک باس .بس یک ینبدلو ۱ ناصر درب و خاش

 (دشداب فیرد ر> ودروآرب ۳ دشدازآ اخ سب>زا رو خاش ¥ یوم *#

 فر 7 ا < نش یدلوا داژآ ن ھاسا تاک كر و جا

 رال ۳و RE ادا یو 4 رادار EN ترو

 راد دا وب هاا بارع بو بیلبا جورع هسقوفو راپدوبا ۵ . رزوا كل حب ردات

 درورب هک ادج کرب و رره دارس ی ءادخر ؟ش a Îb ll ناب زاب یوم %

 "روس هقن محمد ت تاساوب ) و ا تح رد 5 * اطعلاو: ذارام لصا

 فصووش ۳1 + روتااق مهامه الذ ( هکر دوب یوا ركى , زاشا هنآ نالوا روق

 عرزک لیچنالاف ےھاثعو) ء داسوم تانک ردیناشلا بیم تفص  راثوب روک ذ
 لوا ا دنبم لجن الا مھل دوخاب و ء دایجتا ردب راتفص یخد ( ءآ-طش جرخا
 هکر دک نکا لوش یرلتفص هدلیحما كرلنوب یا هلوا هاطش حرحا عررک یرم>و

 ةنواملا عع هرزاولانم ( هرز اف ۱ غارب و خاش ةيليا حارخاو زارا هدنلاع لوا

 (ظاغتساو) اطش لوا هدیاآتنواع تورو ت وَ س ةناعالا یهو رازبالانموا

 هرزوا یرل-قاس هرکصندلا ( هقوس ىلع یوتساف ) هلوا لید هتظاف ندنفر س |

 نسحو یحاظعو یتوف كءرز لوا ررونک هج یارز (عارنزا بب) یدلوااق
 فیض ه دیه الا 1 ھ كمار رگ ها تاعو هثردخ تاج تزرع بانج یرظم

 یتسشدلوا م کیس ی او>ا هرات + رکصندنآ بولوا شک ه دل تبولوا لیلق و ۱

 یکعرز 1 هدلاح "وا اا هیلع ربمغب ترضخ ار ژ ررر وب لثم برمض
 هلن رقتداعس ناکاو نو اوا یو هلا ھن < هللا یز ن ر ؟راب زاهح هدعد ىدا

 هتناشاا بیع لاوحا لرلو سان هدقدلواهداب زامویفامو بولو | ظا: مو مکس

 زهر هدهببشت هعرز یتلاوحا كرانوب ردایل هن ( رافکلا مهب طرغی) یدراردیا بھا
 ظل و هرافک یرلیر بوق موی یی یراقدلوا دارو قر زور,

 و 0 رافر روح زا لا عاص ن (تالا اا١ EE زاعا

 هدعورارجا مظد ید( اي ايظعارجاو)ی دابا ,دهوبورعو بونذوفع هنو ا ترفع
 ینرکش كابلات ىادخ م رژ لو القارب هم,>زوته ه به اط ناسا تابا یی دلب ۱

 یحاص ناسحاوا طء هکو بد هلب وب ربا ادا هد رارد, | ھوش قار هرب ره و۶ و ره

 ی 1تن ۰ 6 وکو زاص مز لواات یاو یرلصا مزب لات یادخ نالوا ۱
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 نسزرع ید ناد هس هم الاد : برعو نس ساره هلوا نيد تیه> نق

 | قیف وت هکلب بویلوا لصاح هل راتخاو تک یا درع كاا یو سا

 قیفوت ها هناجادم نيبلاطالا يلفت هد لوو ا رر ة٥ ینیدلوا هلا یاب ر تبادهو یهلا ۱

 نازا اقا برا نزوت مه ۹ یون % ب ويلشاب هلاجاح ضرع نیطاصا ایغرو ۱

 نسمه ندروهط بآ لوا نیلاهبزاب (رون هاج لاع رانا دوشت  روهطبآ |
 رسالو تیاثعو یقیفو دارس ندروهط بآ هلوارون اهیج یرانوب كلاع هکاتروا |

 ندلاعرات ردزلیفطهمهو اره طم ےھ هکر دیک روهط ءامرلتوب هکر دا دهو

 هدشاذدح ردنلصخد یلاشا رانوو تفاثک و تلاهجو تافغو دو دارم

 رووا رببعت ران هرلنوب ندلجاوب ردتقرف را ثعاب و ردع4جوران بس رانفصو
 ایردبآ ٭ یون # یآ تیادهو تیانعالا رغم هلازا ندناسْا یراتفصو و

 ۳ کل ابینآ كنا رد یا (تستنآ د دوادخیا شناوبآ * تس نامرف رد ۳۹

 دار ندنشناو ت آ ردککلمو قبال كنس شن اویادنوادخ یا ردهدکنام رف كس

 نطو رهطع عیج دارم ندیآ اما روئلوا مهف شنآوبآ نالوا هدرهاظ هجرکا

 رکادارم ندشن آو خراب ایر رکاو نوساوا یروص رکا رولوا رل بش نالوا

 مما كس یم هلجوب رکاسب رولوارلپش نیلبا انفاو ینارحا یوئعمرکاو یروص
 7 ¥ یوم $ رواوایح دنا راعشا یکعدهدک ریست ؛ هضرفو هدکنامرفو

 سرک 8 (دوش شنا مهبآ یهاوخنرو * دو-2 شوخ با شنا یهاوخ

 e ی | مھ تآ نسوا رک او رولوا ب ]خو فیطا ا نسذینسا

 (تسنداد برا دادیزا تسره تساداجتازآ مهامرد باطنآ < یوش
 داد كس قاثروف نداظو دادی ردک داجا کن يه یبسو بلطوب هدزب یهلا
 همهر ناسحا حج * *.دادنام 0 ۳ یوله 3 ردگناس> او

| 
| 

| 

 هکر رللوف عيج ی ی د رل ھا رخ ناس>ا كدر ونس یبلطو هو زمسیلط ( نا

 3 دابا ناس>ا بلطهزب نسیلط مکن د وح ناسسهر و راطعد> یو را اع“ ینو كدحآ

 ها اطع ید یرع واطء هرکصتدق دلی بلطس

 ل هاحرد رش هک نارمعک | یوسش روک رخ ندوب هدزرم ۴

 ۹ نازی یوس a E %4 می 4

 روهعءوراز هدشصا 3 تم ت زارع رھا

 سر ۳ داش کد دهاک ارجو ودر یر او
2-۳ 
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 ۱ مدآ یا رواوا كعد ر دیلاح تروص كنم دنک لوا هروک هدندوجو تا ۱

 هی یونثم ۷ هدو نروک هثبخ تافصو هع لاوحا هدندوجو كلاع یاو |

 | نسس الثم ( دون ی تدوبک اع ببس ناز # درک ین 3805 نی
 ۱ هکو ب لاح یدنروک دوب ۲ اکس lle نددس لوا لدئوط دواک هشش هدنک وا زوک

 شیوع وب ید A 4 یوم # رداکد دو بک مع

 | تکندروک هدلاع وب ك- را لک د روکرکا ( شد وتار سا ۲ وکعوک دیار شب وغ

 رکا یمن هک د نهار هب یر غ قترا ید نهار هکی دک لب ندکدنک يکلدوک

 | روک ندج-سغن یدنک یناصءنو بیع كکدروک هدلاعوب كاسا لکد لدروک

 | غلا لوفشم هک یدنک ات هل و--د قارا هیسیک یربغ یددب هکسهنیدنک

 | اسما ندین» الامو تیغ يکاساو نسهلوا عراف ندکهروک نب ویع كسان یرمغ

 ۱ راررویب سو هيلع هللا لص ې ترمض> مک ن-هلوب تداعسو تبیط بودیا
 | لصفلا كثسعاو هلام نم لضصفلا قفناو سالا بويع نع هبیع لةش نی وط

 ۱ 4 یواثع 3 هسنعهلایضز سا ن عراب>الا سودرفق یا هاو هلوق نر

 | رکا نمو ( دوم نوح هسته رار نوم بیغ دوبل هللاروتت رظنن را نو. |

 نو نعل یدزون روک هی هنود ندتیغ لاوحا ید اوا ربا ر طز هل روت |

 نمەروك ناب رع و قوشکم یلاو>اورومانالوا هدنیغ هسنادارظن هل رو هللارکا
 | تفیقحو رلنروک ر ارظف هراء راربسا مع هروک ریارظن هرارسا نالوا ه دنطاب و

 | سو هلع هللا لص ل و ۱ نالیف رظ هل رو هنلارلنروک لاح ۱

 1 5 رالا ق یراس لا هاو ر هللاروت رظن هناف نه وا ج رقاوةنا م44> ی

 | رظن وت وآ هک هک یونلم ۷# ةمامایانع یتا مطلاو دیم ینا نع یذءلاو |

 ۱ هلن زان هللا نس د مکنوج نیب بیع یا (یدب زا یددناو ار یب وکین ٭ ید هللاراس ۱

 هنایسشا نس مگنوح نسا ردیقارفو دعب كهلا دارع ندهللاران كدلوا رلارظن |

 ورک ندقل مار یکلیاكسرلنا رظف هدلاع كد داوا دیعب ندناو هلقارف كهللا |
 كرمان طا هل عج لد بس كنول را" ری ردیش هنذقیهحدب و ك و لدمروک ۱

 | یا (نرطاویرونوتیراتدوشان ۲۶ نزر اونا نا یو ۴# رواوا |
 | صالسخ ندرظن دب وبرکا هسوک نالوا لوغشم هکعروک نا اصقنو بیع كل |

 : ران یدسیحوت رو هلرجم ردت نعل روا «ران یرون قجزا قچزا كسرنا قوا

 كنعرط بهاو كسهزا كنس ا روا هرژوا تیناس۶# و تءبط بهلو تب رب

 قطلم كسفنران هکمدا وا یحاص و نزج یا هلوالدبم هتفیقح ءایضو هتدحورون

 | 4لجونسروایفرظن هبایشا هلرونلوا هلق ىلج هدکدوجو كنس تدحو رونو هلوا |

 رظا هلهج ون هکمادام ۰ نسرولوایرندکل تبع سا زسزولوبیهلاره ظنا



 ۱ قانا * ول ر هنفات ن تيدا دنا" R+ % ردگ, و كنم درم ۶ وا

 ۱ قا كسر دشاوا مااطو شب ار داب ه درلنا كاراو * ا ی مدت واو

 ندماطو نادق است نالوا ۵ دکهروحو یا دی ی ل .ASK تس هدب و ۳ طظ

 هدنس هنآ یدوجولراب ربة هدیآ هنره ند هس قالخا سر ندکلنس» دب و

 RTS بعو صاب هزلنا بواب ا عز رانا ىر ص لوا نسب واوا. ور

 ۱ رد ڪڪ رش کیم رانا هه-اضتنم لادن دح نم وا آرم نر والا ګو لاح

 یوتنا هک یوثم ردکناسفص ی دنک اک كنس ەق ناقص نفی ر روگ هدرلبا

 سهنک ن ولسملا) بحوءر ( تی تنءاراتمدزا و *یلز یدو>ر رمز راو

E,نس رروا هکی دنک یجر لوا ن ها یی هتیهطا یف ۵ سس ۳ کی دابا مط اد  

 لترات نسرلیا تنم کی رزوا | ا ۵ ۰ د لوا هرژوا ل دنک

۲۳۳ 

 نمد هبرو * ن یب یا ردنا دو»* رد 4 یوم و وو ےس اسم

 نرد داو ناپ لوا هدک دوجو ید ک ( نآء 2ا ردو و

 دوخرب لح 1 گ چ ۷# نسرواوا ر عدد هل ج iat او و نا نھ روک

 لاو هدایت نا (درک هلجد و>رب هک یربش» ناوح5 * دره داس یا یکم

 یسکع یدنک هک یک ریش نالوا روک ذم لوا ندرلبا هل حج ها رزوا لماک د ره

 ۱ هی عقب نرح 4 یوم % یدیلیف كال ید د: و ی دلبا هل حس هرز"

 لک : وسخ یدک هکنوح 5 ۲۸ نا دول و رک یا ھل سا * یرردنا دوس

 یدبا ندنس- تالسکان وا هک نس رواہ, رامز لوا سپ و تن دخ را هنروظور .د

 (دوغ یھ سکرکد شک شةن * دوب هک دشا دب رعذ رداررمش 4 یو %

 یرغ کا Ea لوا یدنا یشعن AA نن روک هک.دلوا رهاظ هدشد ویف ه السرا

 تو

 طاغ رش نا راک * دنکیم رعض ناد هکر ه یوم « یدنروک هو

 نيب كرش یی دو ک طاغلوا هدنةیه>هرب وف شید ك هیعضرب هککره (دن

 تسا لاج یس کف ٭ مسع یوررب دل لاخ ءدندب یا 46 یو ا رابا سش

 | هدشناذ یلاخو ی یا یسب هدنزوب ی سش وک نار یا )م مع عزاز
 | هلبا ترفن ندکع رد راو یسکع تاک اخ كس لوا ھی ؟ نروک شقن حب

 هک ءاخ هد ۳ 3 رصءو هن اتوم كب هد ترص یلوا ردها ه2 هاخ لاخ

 د یوم ۴ ردزراج ید اوا هنس انعم تلاح هللا هلحهم ءاحو هنمانعم كلب هللا
 كاش رار یر رام وم TT PWT نا*دنر کید كی ةا CEE و

 یناریط ماما ما 2 ژررونک ندنتمضح م السا EER یربخوب ر دیس هنآ

 نمولا السا هل رردا ثیاور ندب رلترمضح سن | یردحو هدطسوا |ا
 , *-# وب a روص هن ره ردي س هنا سه وم ن نوء ییعب نهولا ار



  E ORRید-عا ناشفا هیا.بنک وا و |
 س یدابا قارحا یتا O هاسدنک لوا يادا بوقاب شارب دو ابو ۱
 هلل رکسع هشنح سد هدا ET هن نمک هکیدابانیع بواک هبضغ نعكلم |

 تودنآ دص دمرګ مرح تن هل رالف صءهب حد و هالرف معرب مان دوو ۱

 عوحر ندراکو بوعح 6ا یارس#اعم تاطااد-ع هدک داک ه»صوع مانسمغم ۱

 سصم هبه مک بب رخت بويعا لوبق بویلبا ضرعاکا نلامتاث نوما كغ |
 ن بویثک ورا هوا ندرلایم هدنرلکدروس هدناج كمزح مرح یرالیف بولوا |

 لوغشم هراک و رلذوب بودیک هاج لوا هلر ةع رسو ةلورههدنراک دردنود هنفرط |
 شرب ره بودیا لارا هش رزوا كرلزو ین ث وف لابا قح ترضح نکا |
 ندنزررد بوریک ندنرل-شاب بوئآ هشاب كرلذوب یشاطر لو ندسدع هدنرا |
 هللوس ر یلامتقح سپ ردروطسم هدرساذت یسهصق یدلبا لاله یرانون بوقج |
 یرابخاو ككدایق هدهاشم یترانآ كرلنا یءب یکدهروک نش بعدا هک ررو |

 (لیلضت ین مهدیک لدج ملا) هل سیف با عصا یدل ثا هل كب ر كنس هک كدلیا عاتسا |
 كرل وب ین! ی ءا هدلاطباو ع: ضد یترکم نالوا هد-؛ضوصخ همک كراتو و |

 ( ليج“ نم ةرا £ مهیعرت لیبل اربط مهلع لسراو ) یدایق لطابو عباض یارک |
 كراو ی هرا نالوا ناکو كنس یدابا لاسرا نشوف لیابا هن رزوا كرلتوبو

 قح ی ی رلنوب سد ( لوک ام فص.کح مهلءعف  دلاح یراقدنآ هش . رزوا

 رد قصر ك دک یوه « یدلبا ه تو المو یدلیف یک ن اء لا

 ناما ,دیهز فی »ضرب N راع“ هایش رد دنفآ لعلغ * ناما دهاوخ خم

 یا قح بواوا روض حب ندا ظر مواظهر کا هدنزوب ر ییسعب هسیئسا

 هل اغ هنرکسع كااعسآ ندنزابنو عرضت كمولظ» لوا هبتساناما ندنرلترمضح |

 دربکب تنادنددرد * یسک نوخر,یزگ شنادندیرک 6 ی »* رشود |
 موب نس هلو حورو نوخرپ و نعرا هاک شید ینینضرب رکا (نک نوج
 نسراپا ھے هتوط نس کس بیاد میس اضتعم نادت ندناک هدنس هل اقم

 « ولغزو هحرد دد اردوخربش 4 یوم % ٤ نس ړ رولیخ هله دو دا وب یارجو

 ینسکع كندنک یی س دنک هدهاح ( ودعزا مدنآ تو ار شي وخ

 چ یو ¥ یداکا ندودسع نسیدنک مدلوا ن دنءوعهو واغو یدروک

 ( دیشک یربشوش شی وخر مرجال ٭* دید شب وخ یودسعوا ار دوخ سکع
 | هش هش رزوا یدنک رش مرچال یدروک ید كن دنکرش لوا یتسکع كءدنک

 دشابوت یوخ * ناسکردید هک یحاظاسب یا 46 یوم # یدکچ یدکچ رششرب
 نان یا نش ۳ RRR هک مط قرچ یا (نالف یان یا ناشبارد ۱ ۱



CA $ 

 ۲ رکن کسر سپ ردوب لاح تقی رگنو- ارد تسدومرف لدع *رت

 ۱ راد هرادب یهاا ل دست ردرتکب رات وولروف ه دا ز نع ر دک اما وه یهویف كلا

 ۱ 1 یو یر ثعءوب لوف اهاتم دس هس ءاز و هک ردشهروب

 ۱ هک هسک لوش یا ( نک: م یهاح شب وخ یار ار زا * ینکیم یماط ك زاوت هک یا

 ن "يس نسرزاقویفرب یو هدفی نهرلبا رب دهاح یروا ندکبصا
 | هزا دنا ینکیم هج دوخ رها * ارب 7۳ , مرک نوج دوخ درک ¥ ىو $

 كوا رزاقویف یرتوا ندک دک هل وام هکفارطا ی دن ېک یدروف كيبا ( نک

 | هادو قچهلوا صال ن دسنسارج كلا ك مربا یه لعرب ب زاق هلرا دقع

 ۱ لیفاک هللا دعا ندنا ك رھ دارم ص هاد كنا رکاالاو هار دق كح هدیاريص

 ۱ %4 یو 7 صاف ناسیصعءاا ى زکالاو و *صداف زار نارا و رب ها ناو *

 | یوق ملاظ یا ( ناو هللارمصن اچ اذ یپنزا * نادم ی یو ارتافیعطره

 لنافعض هکسلب هلن مس نیعمو زم مص> یراثوا فرض نس یوغ ک اح یاو
 نس هروسس هللارمعا ءاج اذا ن دنآرف كسرمسا دهاش رد هللا ی رمصانو نیعم

 موقو فرعض هدلباوا سا نرو هباع هللا یل -ص ېا ترض> هک و قوا

 | هءالسلا هيلع ريم یرانرمع> ىلاهت قح رابدنا بااغو یوق هکمرافک و شا رف

 | یرافیضو مولظءو ی رال طظ نالوا راهفو بااغ بورب و ت رمصاو رفظ
 | ررروب اباطخ هلو ہر مکت کو ال سما لها ینرارهث بودبا رهاقو باغ
 یدو هاکهرلم*و«یترمهن سنج كالا هه دتفو لوش ( حلاو هت هلل ارم ت هاح اذا ۲

 ( اجاوفا هلان :د ین نولخدب سانلا تی رو)هلوا لصاحنادلب عج ع دوخایو هک عف

 نسو ( كب ردح#ګ ےس ( نس رو ؟رواوا لاد جود جود هد كالایما نسو

 | هدااح كف داوا ساتم هتسانس و دج ن دفاصوا نایلوا قبال ەت اس یکی ر هلا هب مت ۳

 رفغتسه اهاد كب ر لوا اةيقح هلاباط ترفغء ن دناو ( اباوت هناک هنا هرفغتساو )
 | یترمصنورغط كهالا داهشتسا لع یدلوا باوت هلاترفغءو تجر هیدابع نالوا

 یو ك رلااو یسک ن ا فیعط هنعلاوتو هلو هلع هلن لپ ص ريم ترماع>

 | تابان ربط ات ۱ ETFS ٭ یونثم ¥ ردیسلوا
ysل.ع> كرا لاو یوق هدنروصو كاال نهرکا اض رذ ,ااظیا (دیسر  

 فضا هکر دشن ل انا ارمط ءاز ج اکس هتشا هسدا ی د>اقو یدک روا نش

 ق> مک یدلبا لاله واتوب یت ایغط بات او یناروفاج یاوقا هکر دنا رم
 كير لمف كرت ملا * هکرروب بور و ربخ هوز هدن ذی مالک یاهو هنا

  دهرا یعانم او نالوا ندنبق ی ان کال هک دناوا تراور * لیفلا باما

 رب مات هدامص حایصاای ۱ )ف: ا e تورابااس تک



 ف ود ی نت اد و یه شست کشت وتوو

 ج یک
3i 

 نالوا ه رغ ۱و رخو ریش هکنوح (بات تفات ردراو زا تب رد آ

 ۱ | أ یدلوا رها بان یک ندشوک رخواو ندرش مرا بآ ریدابا رظن هرما بآ ۱
| 

 | شرب رد یرش لکش * تفت یار( دد شیوخ یک رش 4 یوم #

> 
1 

 ادت ہپ رک ر شوک رح ۳ مد وخر ردنارکهو * نا نار ما در زود #7

 نالوا ۳1 ست 23 | لوا سد مشال, ندیشنا لوا ن ىدا ریش بودا

 ۳2 ی هم سرک رش یا مشلو لوا هت وس بوروک ت تو تچجز وه ندرس

 زده ماشکب مچ ٭ ہک نک یا یر تشیت € یو ۶# نسع هکج

 : اح جآ مچ هلکتواعمو تر هاتف تتعش نإ ی دوم مر یا ۱

 مدیا 1

 چ ار شوکرخ ناواردوخ سکع ندیدو ءاجردرش ندرکرظن ل
 23ت ۱
 ( رب هدیم هج ارش 0 رد * نی وحر رد ارش هنو 3 یوم ¥

 رداد دی گم . 4->رد کدو 1 یوم ۵ یک ن ههاح N اس ۳ طفح كل ریش سو رخ ۱ س ی دک 4 ردص كن دنک شوک رخ مش هکنوج

 ید اا رها طو یا ردلبندوص هکیدروک یسکع كن دک رش ( توز شوک رخ

 E E J یدلوا ها ظو یدارداب رد-.صام.لەق ردو ند-قا هدو تە

 E 3 یو $ ی درو س رکرخ هب و هداف كنا ناک س رب رہ
 رے

 یک بو ی
 زوج هم ؟ وح )د چ ه>ردا ۳ تی فکر اورم * ظق.با ردار نس | یک تب

 به > یش وک رخ مش ی دروک هرجا یا نالوا هن ھا يح كندر

EEكرل حاص هراءاس#: سد ىيا قاس  

 كثب راع یدنک و یراکد-شود تبقاع هنهاح لاظو یصاس یراکدلبا ایت

 ب دنا ع ورش هک نا یی راق داوا را تفر ه دراک تراهن هتدسارج ءوس

 دشماظ هکنز * د و ج ردا دارد ٭ یون $ زارروسپ
 مش .لزا ءبشفیمح ین ویف را مکیدپ- ا فر تقوا 6 داوداخ [ ق
 هنس هفناط راربححم و یدلوا یک هنشاب كنا یملظ كنا هک ارز یدیا ش مزا

 ل۴ نم * هکر دون هبات .دنوب ی ملو تنقاع هسدانا تقام هس تابا هره

 یدنک سابا لسع هلره هکر , هاو كآ (اهیلعف ء اسا نمو هدف خاص
8 ۰ ۰ 

 ۱ تا( هرب ارس هرد 3 هد لحمد نو هرارخ رد لاعع لمدد نش )رلنا نوای

 | رروڪڪ سارح تاع هس سرلا ل ی هرس دیو رخ هر بح وم: کس ھ٤ رک

 ی
 غ 3 (ن الاع هاچ دف نيڪي ن 3

۳ 

 هسا لص دا A E رل یلط هر ظ یدلوا رظع |

 ل هاب شهچرت لابط کره + یوم ۶ ذیملا موب تاماظ طلا سد د 1
 تفت یا

 هک اندر 6۲۰ 4 یو ¥



 ۳ نت ردن ون یدیدو و یدقوا رب ن ن دزوب وب ریش رخ هد نر
 اعم لسقع هکردو هصح نا د هے صڈ مش مک یعاآ هدکیک و مذلاق هدرآ

 ۱ ۳ نوبسلوا حهثترابا را داشراو داب هو کو ب هربسش « راما سن

 أ هيلا تربع ن دلاع یا فو توموب مکنوح نوجا نو-ایف تغارف ن دنرودک و
 | نارمالارخآ لفع شوکحرخ هبلوارک راک اکا ی دن و 2 كدام لقعو
 4 یون ۶# ردبا روهقهو بولغ هرجا هاچ لوا یناورتآ « رتفو تضابر ءاچ

 شوک رضربش ( ضرغ مسذیاک صاخوک بیس نا *ضررمبابسازوت شنفک رش
 نالدج ەد ردوب ضرغ اکب نامه هصاخ ید یبسوب ندض رم بابسا نسیدتا

 کا رخأنو دعا ندهاح سر ردمولعم ندمدآ نب ؛ لاوزواس:فو مع تارفتو

 ن ردنارشنا | تک 6 یوم *% EAE مب ی٥ رد باس

 بورپ و باوج هربش شوکرخ ( تسنکا تافآ زهلق ن ردنا * تسانک اس هج

 هاج ردظ وعو نعا ندنافآ هدههلف برش نالوا زدنک اس هدهاحو یدید

 هرجا تولخ هافرلنا هکرولوا تب رط ناربش *هنا-2 ولخ هدنو دایع ندهعاقو

 نالوا هد->راخو رواوا ظوفحمو نوصم ند هناطث داکمو هيا ت 1

 نکاس هر اتولخ هاج هکرواوا هرادغ سن لسهاو هراما سفن دارم ندربش

 | نما لح كنازعو تولخ سپ ردیسودعو یدضرانوب كنب رربسش تق رط نالوا
 | راتخا قلرعو تواخ هاج بوج اق ندلام تافآ راثلوا لقاعو هدغیدلوا تمالسو
 هکر رروب بودا ع ورم هبهصف هنن هدعب بودا تراشا هلتیب یکباوب هنغیدلیق

 یاهافص تواخ رد هکناز *# تساق اعو-؟ره دی هر هرکی هسحرعق 4 وج وثم #۶

 لکوک .دنواخ هکارب ز ر دلقاع لوا هکک ره یدایا را تخا ینبد كلوبق ( تساد
 دربنرس * ی داخ یا چاغ ظ ہک هس > تماظ + یوثم ۷ ردراو یرافص

 ارم و ا یزاتملظ كفل هککب ملط كهاج (قلخ یاب درک رک کلا
 هکر دکعدتسرضم هکنا هک رد یراق دروب تسادب وا هک ردفوذحربخ دع رهه وب
 دی ىد ت كلا هکر دب رافدروب تس) هن رفو ردنا تلالد هرانوب مالک ةت د

 | هعماش عرم هەو هسزلوار دقمرهخ رکا ر داوا ببس هفلوا ر دعت ربخ و ردرصعو

 ۱ دارصرتوط ییغایا كقاخ کەسیک لوا یدهرروق ینشان و زایا هدافا توکس جم

 | بویم هلون تاتو حالف ةسيك نالبق ترشاعم بشوزورو نالوا طاتحم هه

 ۱ دڳ یوم 3 ردا هدافا یکعدرولوا هرزوا همتاخ ءوسورولوا سساخو باخ تقام

eریش ( تس رھا هح ردرش ناک ل نیہ ول * تسرهافاروا مجزآ شاب  

 | یا ردرهان ینآ مجنز منب لک ورلبا یاد نشا یرازوسوپ مکنوچ ندشو ڪر
 رم تفک 6 یوش ل ردسیمرضاح هدسهاج رش لوا کروکن س شوکرخ



 ندرالک یا ا EES 1 IS ٭ اتع ایر ا

 مهف ندندننک یژزج نالوا جوز عو بک رم ند هدب را رصانعو نالوا طاتخحم |

 بلقتو رفتم هجن هدکسفن نس ییااح كسطستم نیلوا بک يرد هل اسابیقو

 رداکدیلاخ ندناومو تاوفو ندنارب غو تالدسبت : تاورجو ت تایلک عح كدا ۱

 یور دشاب نوچ < ناشبا رج * دردو تسجنرار تایلک هکنوح ٭ یوم #۴ ۱

 یود درز نوت یژورج كرانا ردراو دردو خر هدناهج هئایلک هکنوج (هرز ۱
 سد ردلک د رسم صالخ ندانفو لدبتو رمغت هنایلک هکنوچ یی عب هیلوا صا رو

 زوک یو هصاخب 46 یو ا رولوا رسم هجن صالخ هن رورج رانا
 هک رح لوا اصوصخ (مسجت تشکاو شل آو اخو ناز # عج تس داد ضا

 صوصخلا ىلع یدل ردعج نددابو کاو لاو بآر ذکی عو عج ندرادضوا |

 رغم كنا هلسبق عاقجا ند هفاشم عیابطو هلو | بکر ع ند هعب را دادضا هک هرجرب ۱

 کو کرک و شم نج اما كن هعب را دادضا ےک ردبع یسالو انفو ساوا |

 رکز ا شيم هک دون ب نبا 46 یوم 3 لرروب بودیا لرش هنجازتما |
 نویق هکیدلوا بوب نعد E كركر د لد شا نيک بن و * تسج |

 لصاح یدلغب لکوک هدروق نویقو هکو ب بچ یدانا رارفو یداره نددروق
 هلب رب یرب د ادضا راح تومو تماقس ردلکد بع یتوءو تمافس كلانا مالک

 كشصو ءلرک لوا کو دېګ ی كلارا هکلب : رولوا لصاح ندا حا مآ |

 ىسلیق هلا ص مو یسر, و لکوک هنب ر یر ن کیا ناععگال نادضلا كرو روکو ۱

 * شوخ م هاب دندن یزور مد* شک ینو تلخ مش راج (هسمطف) ردنا

 یاکدنز ۳ یوم مي بلاقزا د آرب نرش زاج * بلاغدش راهچنز یکی ر 1 ۱
 یکلیلاکدنز كلاس ذا ( تساح كاج ناشایم ر دا ناد ر * تعاهدص شاز |

 ادص تردو هک امز لوالس مولوا ردن دس همش راب *ل دا دّصا راحو عر

۱ 
۱ 

۱ 
 یدلوا د داف حام بوساوا لباز لادتعاو ی دتقلاق كنج هد: هتروا

 (ارروددهوک نا تسداد فلا × ارروک و اررمشنا ق د> فطا + یونثم ¥

 سناو فلا «دضقارا یکیاو هروکو مثوب هدندوج و كلاسنا نا كيلا هت نج |

 نده« را مانع رددض هش د رب گرپ یسکیا هک دارم ندروک وربش ردشعر و ۱

 روجر ناهج نوح + یوثتم ¥ ردت وطر هلتسوبب دوخاب و ردندورپ هللر هلئرارح ۱
 ینادنزوروجر هیلکلاب ناهج هکنوج (دوب ی یافرکا روتر بی چ * دوب ا

 ردلکد بع هاواینافرکا ضبمهلوا |

 1 سو ۳ رخ و سداویاب بس ارش ندیسرب % ۱

 ماهدنام سپ نم ت TIT اهدتش ور نیزاوریسشرپ دارت 1 اکو 3



 ۱ هکشیطا هاوهو ۳ نفعو و نوح ی نام دما ترا وه

 هلک یهلا صف مکنوج یداوا ناتا دوجو شخنایخو یدلک + نرسم هحور |

 | * دش هرم_ثههار حوررک شوخبآ ۹ یوشم « رولوا نغعتمواب و اوهلوا

 یدلوا هرمثمه هحور لوا هک رشو فیط)بآ (دشرنو :لئوددز یربدغرد |
 الو و یجآ و یراص هلفهروط نامزر هدو دغر , یدلکربارب تب ۱
 یشآ + یوشم ¥ ردب راس ةفص انفو توم تبسن هبآ كلورتو چ

 | توربدایراوطلب هدة لواهک شن آر لوش (توعدناوخ ور یدابیکب مه *تورب رد

 راتوطكلثکسنداجاوبردب ولعو ینارونرهوج شنآهک رد یانک ندکلشکی سوربک |
  Eارجا کا ۰ ی لول یل روفوا توی دزوآ كنا لب ۱

 سوجو 5 طا زا ردلاح 4٠ یونثم ¥ POO یروت ند
 ی ند: شوجو بار ط ضا نتا ینلاح ڭا رد (واشو»ه ی اهلب درج ,دبن نک مهف * 3

۱ 

 كنهسوکرب مکت هلا ع4د ننللوا لیدی ی _لقع كنا ندنشورحو نایلع كنا

 ۱ كتا سابق نا رطضاو تاکرحو هسلوا هدشورخو شوج یس هرهاظ تروص |

 ۱ جد كنابرد سپ نسرلبا ,ف ندش ارطضا نالوا درهاظ یترابدیت تك یالمع

 ۱ ید ناب رد نیمعصا دنع لا مهخ یترلذوا لد كنشوه ندنشورخو شوجو

 ۱ لاف لقعاکا امکل ادم ردلفع نالوا قرمصتهو ر د» مو ردم مبادا ع ردراو یوه |

 نوجوا لاح * تسوجو تسج ردنا | هکنادرکرس خرج ر 4 یون ¥ دربد |

 | یسحو .دسزاو ردنآ * جوا هاک هایم کو ضیضحرک * تسوا نادنزرف لاح

 هحش او هاولطت متا هلا نوبلطر ىلعالا ءاللا هكنادرمس خرج ىنءد (حوف حوف

 هدششفوح ید یلاح كنا ردهدنارود هلا هیفوش تاکر > هدن د وجوم یاضر بلط

 ری هنو لدبتم اعاد ید لوا یک هثلث دیلاوم ینعب ی ىلاح كننادنژرف نالوا |

 تاذ هک ام یهاک و ردسٌتفص نراهحو تأاذم هکر دضیض> هاک رد داوا ۱

 ۱ یکلف ال ردیلاح تعفرلاک هکر دجوا یهاکو رد س هبت رم لادتعا كتەفرو
 | هنسدف- فصا كنا كسکح یمهو طخر هنطسوا كناو كس ابا ضرف هر ادر

 جور, "لاوح هک بکوک روئید جواو دعاص هنسیولع فصاو ضبضحو طباه |
 راقو یهاک هک بکوک رد-هجار هسرولوا ینالخ كنا ردهعتس ,دیا ریس هدنرزوا

 دعب ادعب هتلدراو هجواو راقو رولوا ب, رف هکلف هفشآ یهاکو بی رف هکلفو |ا

 ہد ذس هبت رح هنایم نالوا هد نس دن مه حوا هک رد تته ینوهستلا رودو زرد

 دوعص دنس ہت يه طسو نالوا ہد تس هب ره ضصیّعحو هديا لوزا هضضح نالوا

 دعحو لوا لاح ندربذلو ثودح سپ هدیاحورعهچوا نالوا هدنس هبت ره طسوو ۱

 ۹ یوم 7 ردراو تس ا اد ابمس ۳ هدخرح لوا تدب



 لوا یداکاکب (تاسبندماج روناجو یدآ * تام تشک یوزا هکنا دمآ نم رد
 4 یوم %3 تابلو دماج و ناوبحو یدآ یدلوا یتافو تام ندنآ 6 هک

 رکذوب (و .درک دسهاف و كنر هدرکدرز * وزا تاسیلکودنآ ازچا د وخ نا
 ییسهحارو شلبا درز یکند ندا مه تاسراک ردراورج دوخ هنالث دیلاوم نانلوا

 ندرلئون وقلواهع سن كالفا و هعب رارصانع هدنوب دا مم زدن ایلکردشلنا دساف

 دنحرشكنلاوژو انف تكاسضءب كنایلک سد ردبسات هلع قلواابشا نالک هروهظ
 .* روکش کو تسراص هک نا-هجات هک یونثم ۴# رارروب بودبا ع ورش
 یجدباربص هتنحمو الب هاک اهیف امو ناتهج مان (روعاک دش هل هک ناتسو
 یدلوا یلاخ ندرمغت و لدبت سپ ردیج دا رکش هدابز هتمنو تحار یه اکو

 ندقلوا مت ید وب سا رولوا یراع یهاکو رک لح ندراب و كرب هاک ناتسوب
 * نوکر اندیآرب وک ییاتفآ + یوم ل یدلوب تاج ندک- لاوز هنقنورو
 وراقو نوکران هدنتفو ع واط هکباتفآر لوش ( نوکنرسوا دوش رکدءاس
 رس ب اقا لوا هدّنع اس یرغر رولیق ر ونه هلیس هعیعشو ه.ش یلاعو ر واک

 _ردیا بورغ ی 3T یاب بوراو هلاوز هر e جاق رب ن-ب رواوا نوگن

 یارعا وک نکا le رو

 ع ولطو شوط ی لوش ( قارتحا یالتم هظا هلن ITS هتوات

 لاخ ندفلوا قارحا 1 ةانآو اتو وفاتقو هرزوا كف قاطراج رد_شلیف
 هساوا لیافمو نراقم هنکوکرب بک و کر نج هک ردلوا دارم ندقارمسحا ردرالکد

 < یوئنم رد یر و | یمکح كکوک نالوا قرتحو بولغم لوا

 ن دما هک هام ( لاسبخ نوه نوعمهوا قد جم رزدش + لاج ردتخاز دوزفاوک هام

 لاله مک یدلوا یک لابخ هام لوا ن ۳ قد یدلوا هدانز هدلاج

 هتساوا عفاو رپ نخ هکر دض عرب قد رونلوا هدهاشم هدّتفو قاحو

 تابا نالوا هدندهبامو « دنابقامو تایاو رابا رازئو فیءضو فیح تباغب یا

 راررو ب کت رد هلي رط تالش هنناریغلو تالدبلو هنت وفو اف كئشره
 هلنوکسوب (بتوز رارد ش هرزدرارمآ « ي داپ نوکساب نيز نا ىوش 0
 بورونک ههزو هس یتا هراز ردب رپ ندبارططاو تکرح هک نیز نالوا هلبدا
 ہرا هراب شوفتلا نهءلاک هک رروش هب هست حر ینا تعاس اراز هک صوصخاب

 نابهجردناتسا هتشک * كي رد رعیالبنب زهک اسب یا یو 3م رابه ز زیرو

 ندانفو تاوف شلاق هک وصوب نهب ند الب شلاق هنرآوب عاط قو جیا( كي رودرخوا
 مت ردشلواقافوایک موقوهزبرهزب دین ردشلوا ك, رو درخ عاطلواهرجمناهج
 هک یوشما ردنا ناال د هنو هو یس هم رک تبآ اشنم ءادهتناکف اش لابطاتش و))



 ههو ناهعصو اذا تاالفق رهظ الا اش دا رضا ام مالسلا هل لا روایف
 عضو كبت ةرممااو مغاا لبا لكلا اذ يا اسانم ةعالسعلا هللاراج لاقو

٠ ۰ e “4 ۳۹ . 
 ۱ ۳ ید یدلق 7 ۳ ریخت تەك یو « و 1 ۵ جو ۰

 ۲ رلادر روبن هدتافعت 5 ربا یتاسنا م اللا ےل ریمغذ ۳ و رروُ هر ۳ وضم

 نانج نامجو ارز ر دناسهش هادئا كنالکو : دنتف كابا یط یتئاسا ناسنا

 لوا هدعن رولپف رظن هنا ساالوا نالوا نافرع دقت فارض سد ردناح اع لالدو

 ناهد ردنابز ( هدطد ) رواوا فذاو 0 كماکتم هلرس 4طساو ناسا

 دناد هج د-شاب هتسسا ردوج # زبه یحاص 2 ؟ رد دیلک ( تند دنم ا ۱

 # ناشزدراد لدلاع زاور كنر ¥ یو ثم ¥ زولیاب تسشورفرهوجب هک ی *

 راتوط ناشا ندنلاح كاکوک یکر كزوب ( نا لد ردنم رده ن رک منجر
 هلا تج رغ اکب بوذا ۰ ده اشم یلاح مب ردا تاالد هتابلا هور داغ“ ارب ز

kiرابا تلالد هو هاب تارا كلر سپ هلیابصن هدکلق یھب  

 | *رکش کند رادخ رس یور كير 46 یون ۷۴ رارروب تودیا تراشا هلت وب
 بدسم رکذ رات وط ینکنررکتش یکنر كزوب یهر ( رکنوربصراددرز یور كنا
 رکش هجو ترج سد رولوا ا دار ندرکش هرژوا یسهدعاق بی "دارا

 زبص زلوا یی وعارقووب نت ارو تخاف ارز زدیا تالد هثممنو راتوط "هد ادم
 رگن رواوا هیانک ندستنحو السب هرزوا یس هد اق ببس "هدارا ببسم رکذ یخد
 الب ییمد را وط رکنورص یر كزوب یراص مالک ریدقت رد هنسان»نارفک هدنوب

 دردهجو ترفص ارز ردنا رابخاندناو رانوط ی سادص تمعن نارفکو كتنعو
 ندقلوا نارفک تمعن م دعو زواوا هلصاح ندمعاو تار مدعو ندتح و
 رواوا شايق تاال تاالد هنراکناو هنئربح كنسوگرب درز یور كنر سپ رواک ,روهظ
 | تسد كلاب دم FIK YEY نشرب 4 یوم $ رمادمش یا یدشا هربش شوکرخ

 رام لفظ یاب ومف ہک ھه: لوا یداکاکی (دراوسو نوقوور كنر * درباپ و ,

 ربسش هکر اب ره ملت لفع هکردو هیبتت هدنوب روتلبا ییا-یسو توقو یور كنر
 تباصا اکا توم منالعو هلوا بب رف رم نالواتاذللا مداهو هیلیا رکفت توم

 زلوا هدنو یساسیسو كنرو لاو تردفو ثوف هدح راوج یکیدلیارب دن كنا هلرق

 رارروب بودا ع ورش هک ناب هرات یب ی یوم لاوخا ندئناع "ناسا شوکر خ 4

 (دنکربوان و۶ حج: زا تخردره RS ڈو دیا رد هج ره رددکنا < یوم

 هکیداک بب رقاکب یرب-ش توم نالوا بیس هکالهو رهق لوا ینعب هک هتسسن لوا |
 ۳۹ یوم # رراپ وقوا ندندو ندشکوک یباغآ رهرص یناهلک هک "یثهنره |



 ایست ی

 تونا

 دسر
 مهاب مهفرعآ مالسا هيلع دبی اب طخ لاقو مهايس! نومرجاقرعب یاعت هللا

 هکلیپ یئورد لاونحا اء مکنوح ( دوس ازا نم مههوجو یف مها” ل اقو
 ننورد لاوحا هک ردشلاق هدشناج ایس یعشچ كذراع ندبیس لوا هسیدلوا هلیسو |
 سرفزا * سرج نوح دمآ زا وب و كنر 4 یوم # زردیا لالدنسا ندنا ۱
 نیم روک سرج ےک یداک یجدبا رع ینربهضلا نام كنا یسهصار كشر و | ینر كن هور قسم یدلکزا یک سرج یو و كنر ( سرف كاابدنک کا ۱
 یمرف ین رایاهاکا ندسرف یکاب كسرف یداوا زاغو ربع یئدوجو كش لر ۱
 هک یوثم ۴ ردیا تلالد هندوجوتنا یسادص كنا هسروا ادص ك-مروک |
 یمادص كشر, ره (ردكناب زارخ كناب یاد # ربخ و زدئا-هر یریچره كناب ۱

 یلاقمو لاعفا ار ز ندرخ كناب یردكناب نس هلی رو دشدب ربخ ندنرمسو رپ كنا
 هنساضر كبل ندزوس نالوا قلعتم هیاضر فراعو رولوا اتهار هئورد لاوحا |

 لع افلا اهذع هللایضر شاع نع رایاتداهش هیانعموب فیش تیدد>و |

۱ 

 یبضغیلع تنکاذاو ةيضارنع تنکأذا عال ىنا مالسلا هيلع لاق اهنع ةيا ورا |
 كناف هيضار نع تنکادااما مالساا هيلع لاتف الذ فردت نا نمو نلف
 لسحا تاق مھارا بروال نیلوت یبصضغ لسع تاک اذاو د2 بروال نیاوقت

 لسو هیلع یلاعت هللا ی صین ترسضح هک ردلوا نی رش یانعم كوساالارعهاال هللاو

 لوش مرولب نااغیم4یدید هباهبانعو اهنع هللایطر هه دص شيام ترمضح
 نس هلوا انیضغ هع رزوا مبنسهک هدنفو لوشو نسهلوا هیضار ندش نسهک هدقو

 هشام ترضح سد ردشنأت كنابضغ هللا هروصت» فلا هدننزو ییعف یضغ

 مالساا هيلع لوسر هالو تراب نسرولی, ندنینا هک مدد نب یدید اهنع هللایضر
 سد نع.هلوا هیضار ندن نس هتناعا هک هدتفو لوشاما یدید یرایرضح

 لوشو نسردیا مسقوید ردلکد هلیوب نوجقح یسیپ ر دم نسریدنس اقیفعت
 نوه۶> یسیر كسعهاربا نسریدنس سب نس هلوا لانبضغ اکبنس هک هدنفو
 هللا هللا لو سزات نسفداص من هک مديد ن ردا هشلاع ترشح ردساکد هل و

 تاذ كن هدبضغ نیح یعب ردروصقم هکعسآ كنم نامه مار مب ن وصع>

 ندنهالک كن هسوک رب هدفب رش ثیدحوب سپ ردقوب مار الق ندکفیرش
 زدراو تلالد هفتق لالدتسا هرس نالوا هدننورد ندنلاعفاو هثلاح نالوا هدنبلق
 راث او عالسع ضهب ,دنرهاظ كناسنا ساو نطابلا ناوئعرهاظاا ارز
 كناو ردراو ی ندرانآو مالع لوا هنرارسا نالوا هدسانطاب كنا هک رول وا



BR 

 ى روز هک لوا یدنوا قا 7 3 : را یا لوا ۱

 | * تش نوعحه هیس دشوپ اضفرک ۳1 یوم # ی دنواع ناوب ع متو

 هدیشوب و ه-سرروب یک هک نس یهلا ءا ڪور کا ( ت. 3ا دربکب ٽاسدا ضد مه

 | هسیلوا نکم كەروك ی رشورخ بولاق  دنافغغو تم تاط هک هبت ممر هدروایف

 نامر ددهد تناج اضف مه * دنک ناج دص را دص اطر 4 یوم $

 | كاله ییعو ہ دیا دص هکناح كل: « رکزوب رکا یهااضف اطرف (د: ڪڪ

 | رلبا نامرد رگ :دردو در و ناچاکس یا اصن م ه هروک ربا ۸ شر ۵ رھ

 | (دنز تهاک رخ رح خرج زا ارفرب ۴ دز تهاررا | راد ص DF نا 4 یو2۰ ¥

 9 رب یکماک رخ استوا ینرپ كس هرکزوب رک ااض رف یهاا ءاضقوب

 هک نا ناد مرکزا 4 یو # ررو را هب هبله یلاع سم تسب رروا وا هرزوآ
| 

 | زدوفروذ نس هک ینو لس ندنم رک كذح ( تام ی ییعآ تالا 1 تدناسرتیم

 ۱ ( نونرح م مهالومهرلع فر خال ) نإ هديا بصا هک 8 ۶ا د هیبس فوخام

 | نالب نذش-نیا € یوم 9۴ هدبا لاصیا نس هدم هبت رم كرایلو یکیدید
 ۱ اضف ن دنا دار هکزو »و (رشو شوک رخ هصذوت نک شوک * رد تشک درادن

 | ی دلوا دیعب رعد دص زغوط ناباب رد هيلع ف راعم نالوا قلعم هنرارمما كردقو

 ۱ كمشو شوک رخ وریکت دهید ورک ی ہہ صو كشوک ردو ریش نمکی دلنا لغو

 هوا مواعم < ته شش هه ققام کرمشات دک عاکسا یتاکحو دصد

 ۱ و ۹ دل او ندلوب شوک < ا EES a كاش ریش هک <

 شکم سد وار یاب ارچوف ی دیسشک سپاواب تنگ 4 یوم ۵م ی دکج

 | شوکرخیا یدیداکا یدروک یتسلاح لوا تشوکرخ هکنوچرش ( اردنا شب
 | لک هب ورايا همک> هک درآورک غا لدک> هن ورک نوهن یکفالا ن

 ۱ ی اجزا لدودب زر نه ناج * تفر یاب و تسد هک عاب وک تفک ډک یواش 7 أ

 هک مابا مب یف یدننا هریش ی دنشا یرازوس لوا ندریشهکنوچ شوکرخ ( تفر
 ی 9 ک 2 یاب ماکوک تا مج م یک ا ها مغاناو

 E ر ق یونثم #۹

 لاقاک ) ر دشهوفوا فرعم "یا" نوح یر یلاعت ق> ( تسا هدنام نا

FED 



 نرم دره ا قتل )می هوا ق سم هاععو باتع ۳ نالوا نرو 1

 كا 0 داوا یهبرس ۱  یهنو یک ى4 م منا لاما وب رفت الو یدو یک یبهن

 یودنک و رواوا شابک لوا 2 قحما هکلب نلوا یجب هباقعو بامع یکن رم

 لاق ث دا اذه درو اک رواک مزال ره طاو ه زن قبا ندئلوا یه لوا

 هک یوا یون ۴ ۰ دجاسلا نب رقیالف ثاركلاو لصبلاو او موثلا لكا نم مالسلا هيلع

 لوا (تفاتش تف اتش م دنک یوس تو دو تب تو نوح زوج ل ۱

 لا لیوأت وات كل و یداوب حجر مکنوج كلا لنو ان هدنلکوک كو

 تەد رس هان اج مدنک نکیا هدنربح و یعبط كا بزدل رایتحا هرزوا

 تفا تصرف دزد * تفر یاب ردنوچ راخار ناسبغاب ۶ یوشم o یدبشا |

ARS E |۵ ا قدم :ک نابع ا یدناب ن کید هنغاآ ینوج كنابغا ال _ ةه  

 ¥ یوشم ¥ ىدتلباروفلا ىلع ین اتم یداوپ تصرف سرخ ن کیا لوغشع ۱

 مدآ مکنوچ ( هاک راک زا تحردزد هدرد دید # « ار . دآ زاب تسر ترار نوس ۱

 راک یا هتسدخآ دزدید روک مدا آیداک هلو ورک زلت رو نج مالسساا هیلع

 هلو شا ۵و رس نتف روم عانمو یتتعاط ب باسا كتا ناطیش ی س 0 ملنا ندهاک

 4 یوم 7 شعآ هنس ارعص اسید ینا بودیا عزا ندنر دوجو سنج
 یدید هاو الط اناثب ر ( ہارٹ دک مو تلط دعا دب * هاو تفک اسنلطاناثر
 بد رفنع یرمس-هن هک ردنراثا هنس هک رک تیا 7 نا انا اس ر نالوا هدقارع* هروس

 كدلیا ظ روشن ر نگر مر یا س رؤاک هدنخ رسار تاد مدآ ندرک تقاضا

 و هسا طخ نیلبا رودص ناو تواوا شمع هئمرحو یدابا هاو یدد

 ے۴ یسهلک ندر یدلوا ادانو مک میفتسم هارو یدلک تملظ یب یدلنا
 ییدید فلا انما طانا كعالس)ا بلع مدآ نرمطح انالوم ت حنا ندا

 اا مالسعلا هيلع م دآ ترمضح هکر رروب تا ریست هلا عرمصعوب یلوق

 ۳3 یوم ¥ رواوا :E یيعد ا نشور هارو یدلبق . هدیش وب

 : اضقوب ( شوم وییمهوز دوش اهردژاوربش * سوپ دی دیشروخ دوب یربا اضق نا

 رولوا یک شوم ندیه]ا صف اهردزاو نالسرا ردنولب رب یجنروا شذوک یهلا

 هد هن نم * ما > اک هب ادرکا فر # یوم ¥ نا.یلس یا نش

 4 ہک دانی له E و لا اھ د
 م یوم 3 یددردرربصم و جام هل مالسلا مهیلع یلوا 3 دنا دو

 ولیداعس یا ) تفرا 8 OK > * : تفرک یراک و i وکنا ك ىا |



 ۳ 3 7 یا 207 ۵-۵ كرايم عج ةا ۳ اهاک ۷۷*۶ |

 | تاغ نبا هنشنب و تایصفو هشنادو لع كم السا فیلع مدآ ترمطح مالک لصاح

 ۱ قح شب * مدع ردآ نم ناد یروص 4 یو 2« ردسق و تناهذو

 | تروصرب دخ ع هب مو هدنطاب لاع نعب هدم دع یتعوب (۶ هلو شاپ هلدوجو»
 ۱ هنو شد هل ندنروص نالوا و ید ۱ دوحوم هد هدننف كنیااعت قحیدا |

 | لصاح (امماجتادوب ناک ترمض> شو * اهمان تفبق> دمآ نآ لصاح کیو 2۶ |
 ۱ 7 ۱۳۲ RR ا د 8 اپ هدنفیقح اک

 73 3 نقوش 1 ا 19 لوا ی من ازتینح هدنروضح تار حج

 | یراترمضح یاصتق> (دهآ یما تب انا رانوک نآ رب ن * دهن یبان تماس

 ۱ هک لک د هنن رزوا كلا زوق مسا هنن رزوا كلا هسیاج هلوا 4 هد يما تبقاع هد ص

 | رفاک هدنرخآ نموع هدئلوا هکر دراو هسک ضمب ەد روق مان یتراعرب کا قلخ

 | فصتم هلتتفص هوك هنره هدراک هغئاخ و «دنرخآ سپ سکءلاب یضعب و رواوا
 یم“ هدنتفو قحكنا هسوولبق لافتنا هل الاح هلره هنرخآ ندایندو هسرولوا
 كاب روش نوچ مدا مشچ 46 یوشم ۶# ردثمهق ق->یمان لوا اکاو ردلوا
 | روئوا ی شح كمال | هياط ریمخی را ) اپ شیت هما رسو ناج * دد

 I تمدخ ردود ا و رد *# فات او تكلم نوح نوح

 الدم رجال یدلوب هدعالساا هلع مدآ ترضح ینراونا كح ئالم هکنوج

 یھ شا هکءدآ نباح دم یون#م ¥ یدوا هتعدخو یدشود دوم«

 مووستلبا یتعان كنا هک نح دم كءدآ وب (مرعست تمابفان رک مرتصاق * مر
 | ین ع رصم ہد هح صعبو عاص كد هتمابق یلئا-ضف كلا رکا اضرف مرم اق
 | حدم ینارکا كد هتمایق نسل ( مرمصاق عاتسس رک تعایقات ردوا عفاو هللوب

 4 یوئش» ر رولوا كعد .ملکد رداه هنسسا اتس كنا هقح وها مرصاق مهرابا

 ۱ بیاک *اطخ یورپ اش یھ ۹ شذاد *:اضفدمآ نوح نوچ تسناد همه نا

 ےکنوج یدلس هل جو دو دوب مهو ود ی وآتا (دوب مرک ی زا یھ

 هم دآقح باثح هک ردون یهن لوا یداوا اطخاکا یاد كنھنر ۰ دک داک اضف

 هدیهن و و * نیلاظانم انوکتف نرعسا ۰ ده اب رفئالو # هکیدرون ایاطخ هیاو>و

 | هر یدنک و یداوا ددرنم هدي ذوب مالتسلا هلو مدآ ترضح ریو نالوا

 نالوا بوس هلل وات دوخاب و یدل وا یوم مر 7 یهنوپ بچ یا هکیدید |

 | لءاف یا هکر دلوا یع رح یه یدلوایمف وو یداوا یوا هب رم ؛ نالوا



 سس
 و امبالا زد نهررم 6و شاد زاوت یمج ره مد یو 3 و دا وا رکا ۱

 كنیلاعت ق> هبت شدا هرم كرر ەر كناعسال د شا ندااع زم ؤا كاشرب ره
 ندا و فراع نالوا ملام هام “| لوا یت رم كن زهر كلام“ا یکی داوا ماعت ه.دآ
 هدنتفیهخ كشره ھا راوذ قراع ز ال وا اي اا نانراو لا ەتو لرابت ق> هک تباع اا

 ندرلنا كسزن-ارواس رلتوا اناد یتوب ر دج هلوا هن معالا ةبفاع و لواو ردن یا

 امر یربج ره سا 4 یوم #* رو اوا كد  تبا ن درانا بواوب یش وپ |

 اا زق مب یمن ك شر زره (شرمت قاع یرمسجو ۵ منا ٭ فردا

 اما زربد هل وااک ار" ه أا موسو» لے هن ره بظا بس * ىر ۵ ی«! ردن ر هاط ز

 هدرهاظ كش ۳ مک : ردیتفیع> ورم كنا مدت كانوک قااخ یا كارب ره ۳

 1 یوشم ¥ رواوا ره اظن درا نی وب یعما ن وا هد تهیه >و ی ۳0 نالوا

 كمال لا هیلع یو۰ (اهدژا شان دوب اوز * اهءدش سا وات هوهدزب

 قو یرمخ ند ساوا نابم هد تة > كنا یدیااصد فا كن وج كاا , دو

 رهاظاا بس هدائاوا كشر یدیا اهر درا یان كلا هدنتف e) قااخاما یدبا

 نالوا هد تقع بواوا لئاژ سا ل وا يحالار ۹1 تواوا هنوکرب سالا E ی“ ۱

 عورش هنا ل رخآ لاث هرکص زدک دانا لاثم ییاصءالوا نی داوا ی عمه هلا

 دوب نو۰ كرا * تسرپ تب لوا مالا ررعدب هک یوم ۷# زرروب بودا
 یدنا تسر ثب هدااح لوایمان كهنع هللایصررع ترمع> الثم (تسلارد شان

 تل تی نکل یدیاهلل وا یا هرةكلادنع لوا ندررلوا لخاد هءالسا ارز ۱

 لسخاد دهالسا یعما کس هد نالوا هدازا لوا مرجال یدبا نو یا كلا

 ىدلبا لاقتنا ۳ سا لوا هترخآ ند ادو بواوا ره اط هرکصادفدلوا |

 (قیماب کد س نایک شب * نم شانام ك, دزندب هکنآ  یوتشم #۴
 یرو ه4 شةنوب یه لوا ES ی دلوا هغطت یا هدف مر هک كدة لوا

 یاسا نالوا هد حالا سَ تا ول رددو هش»۰ هل تایاو دوحو» هلک اش هکندنآ

 ردراو یا عون يکرا یره الرد رب كنال شم نالوا برم نوا ايشا

 عقاو لبو ګو لب دیت دهب نع اکا ردع"ا نالوا تباث هاد ذع هکیفیه> یارب

 مساوب هتبلا ردب روصو یز یخد یمارب و زازوب ر د تات ادناو الزا زاوا
 هلکناو رواک هرو هظ هلا هره هللادنع قة> مسالوا یهالارخآ و رواوا لئاز

 صالا ةبفاع ه.ددلوا يمس نعوم هللا دعو رفاک اتروص نإ رواوا ی٤

 رفاک مالارخآ هاذ وعن هدا رفاک هللاد عو نەۋ اترو ص رکاو رواوا نو۰ 8
 باقتال قداقلاو ردنرابع ندءایشا ءاعسا سب یاسالا راساذه ىلع سو رو و

 1 !مدآ و قد تاتح ها هه مدآ ترمه> س ترمض> سا رال رخ ها TA تا

a 



 a I 4 یوم 7 رد رواوا لئاز یرون راذوب و رواک فو

 قید ۵ بهژ و ناد هاا ءاصو 3 لس د ارا 7 ن ادا را# عن زا ۱

 ندنا مو ۳۹ هوکو هکلبر داد ردات ییعب ردلیلفوردات ن رکعو طباخ و

 راکنا كند يک رار زد د رکذم ها ڪووا هک لی ند هیه)ا ءاضخ رولوا عفاو فوج

 هکیدلوا مولعم یدزلوارکشو رفاک هی لوا هسا قلت یهلا ءاضف هنرفک و

 ردند.هاا ءا صف یراکنا أ رم رهو یر ر اکر

 3 اضف شد و م الملا هيلو مدآ صو ۵ < € 3

N° ۱٩ لب وات كرو ى ھن رە تاعام ەك اروارظف ر  

 حرص یوا ی هح نا ی4لآ یاصضفو رد س دص كمالسلا هيلو مدآ ترع>

 لی واتلرتو ردهدناب كنساغ) ینزوک ندلب و ات لرتكنا یدو رد ( نیلاظلانم
 كعد لب وأ كرتزا اروا مشحاضق تسب و مالک ریدقت هرزوا تاعا رم ردفوطم
 کالب وانو بوسیمهروک لیوان كرت كعد ید_لغب یئزوک ند-ایوأت كرتو رولوا
 اور ور یلیوأت ب بویمءدنا لاثتما هش ص یھذو توی هل یداوف نالوا هدنکرت

 * تکی , اهسالاعوکر شیلا وب هک یو م ربا راعشا نا یکعدی دلبق ۰۵ رز انخاویدروک

 نسر ردیکب كنایسالا لسع لوا هک رژبلاوبا ( تک رره ردنا شاک نارارهدص

 ردراو لع نازه دص هدنرمطره كنا رد ربما كناعما ییداب لس هد كل بلاعت قح

 رارزوسس بودا تراشا هارا-: را هنک و دیا هن نوا تر دا رص ندا او |

 دا داروا ناج ناناببا * تسه ریج ناک نادح یربح ر ھ مسا + یوم دز

 كد هدش هات رددوا هل وا هدازا * یه ت لوا هک نیل ا نیا | تر ره( هدف

 هر ر هدف اع و هکاخو هس دلوا در : یگا نشرب 0 د هلأ ع ی یدر, و لا هاج كلا

 یقه كئشرهو ید-اوا فک هناج كمدآ تر طح ىلع كنا هسدا قج هلوا |

 هکنا * دشن لدم نادادوک باره 46 یوم ۴# رواوا كعد یداب
 یدلو | رغتمو لده بقا لوا یدرب ووا هک یعاره ) ق لهاک وادناوخ شات

 رفتم دعا ن رم مسا لوا هدا یدید مسار هل را تدا یقیعح هثسش هنره ید

 رد عسا دارا تا هدظ وهم حوا كش هل راه دارم ن روسا و بقلوب | ۳ ز یدلوا

 هتهیف> اکا ي اولا ز یداوا له اک 7 لوا یدوفوا تسح هک هبدسوک لوا

 رخآ هک ره ٭ یول ۷# نلوا رلوا نکم لرد سپر دشأبا یفال-طا هلغلوا علطء

 ر 4 0 اراز ةاکرخآ هکر ه * دیدب لوا تسمو

 یدد نه واک لد داوا نم وه لتس هغاخو یدروک لوا یا رده وه

 ۰ ۱ رها ظ هنالاسللا هلع مدآ ترمط> لوا رد رگ ءاک هدر = هک هد لو-شره ها

 2 1 راکشاو - یو -



 نا

 راک ام ردرلغاز نالوا هدنب رمش هازسو هدنبهذم ردقلها را ساب وسزوسس
 رلنو و هلوا رظذوب هدرلنوب هک منال هک راردو زردی هان ضارعءاو رردا

 نوع یدیاوا مادسم رظنوب ه درلنوب رکا اریز هلیق هدهاشم مدره ییانعم بآ

 سوو تاذ راتفرکو ۹1 در نمروک الب ماد نالوا رم دسم هدتن رمشپ د اخریز

 رانو هکیدلوا مول« یدزرلوا دازا هل هجون ند-هلوا تب وهعو تنم صفق

 نامژ نايس نالوا نافّرعو مواع عن نج سي ردرلفالصو قاغل هداوعدوب

 هک ةد هتفیه> تای>ح تآ ناقراعو هتف رعء ادهدسه ناسکالا قرط یل

 هک ربدرلنوب رد هل هجو هل باو صاب راستفک هب هنهطون و ر دن باوج هضانعاوب
 رکار درارکنم هاضق یکح هکر دق لها نالوا تعبط غاز تیقرق> هاش یا

 هیلع لاق ) فیر ثید> مکح ردزرفاک هسرارتوط ید )٥و لفع نارازه
 زدلکد ند هیهلا یا ضف یصاعو شو رد ةمالا هه سوح ةيردقلا مالساا

 راضهب وردراشُعا ریفکت راطهب یی ردق نیدزابا داجما یتا یا یسفن دبع هکلب |
 یراک دابا داهشنسا هلنآرق بولوا هلبق لها رلثوب راثیمئا رمفکت ر دراشعا فوت
 نوح ا یراف شوق كيرش هفح تیما اخرانداریشکنو ردراشعا فقوت نوجا

 دد هتم هغد دلوا نعوم نیمرونک ناسا هئرشو رمخكر دقو اضق ردرلشمنا مفکت

 ردقلاب نم*وب تح ےک حا نمّوبال هللاو مالساا هیلعلاقاکر دشلواهدراو هفب رش تیداحا

 ندازا كنا شا اضق دیحوتلا ماظن ردقلاب ناسعالا مالسلا هیلسلاقو هرمشو هرم

 تاقوا كمکلواردقوردیلاجحا * یلک مک هلاو>ا نالوا هب راجه رزوا لد هدا

 زادوب یناک انوئرد + یونثم 3 ردیس هیلیصهت روص نالوا هرژوا اشآ, بحد

 هدنبهذم هب ون یطرف هدنسرکا (نارفاک نوچ یتوهش ی دنآ یاج * نارفاک
 هساوا قر>ر رء تنش یراکنا كن ٥ا ضق یب هساوا فاکر ندررف اک نالوا

 یاوفرب نما ندب دار لحو نونهش eg یک ناوسن حرف یھ یک نارفاک

 ندناصخ هب ردقو هب ون سارد هب ر ود تما لرش سچ نوک رشا اما |

 1 هليا ھتطاب تژابخو هب وده تباساج هسأ وا تاصخر نم یخ كرش هک ه داس 1

 کات نس هلیق رهاطو كاب هلفرعمو دیحوت بآ یکنورد هکر دک رک نسک ایانو ثوام |

 رک ٭ اوه ردنا ار ماد منی نم 46 یونثم ل نس هلوا لخاد هنس معز نیدحوم |
 ات نکیاهداوه ی دتا همالسلا هلي ناعلس ده ده (اضفار ع مشج دشومن ۱

| 

 ینزوک !عع ےب رکا یهلا ء | _ طق مر روک یغازوط نالوا یانە دالا 1

 ددرک هیس * باو ِ شاد دو شدا اضف نو> 4 یوم $ هس روا

 ایس هام ر دیک هتاف باوخ لقعو ع هلک یهلا ءاصو ۵ :وج ( باقا دربکب |

 هب انفو فو ۳۹3 هاك هيهلا ءاصو م گنوح یس د ر واتوط تاتفآ رو اوا



 ریز ردزاج قوا ید 1 نی فاو هلبا لاد د حف رد:رزوا هج و یفا هاو
EEناب هے آوا هر هتسا دانم هدرپ 0۹ رواک هد اقام تواو هدستفا  

 هلوا هدرپ هدنا هک هلوا فالر دوخ صو هللا یی ناعم هرزوا رد و ر واوا
 مزال ند.نهج هل ىدا اسا فا ڙرڪو قال هده ده لوا هاوا لا فالواو

 * مادم یدوب رظن نیا ارورح رک یوم $ باوجلا ۱ هس روند روك

 چ وآرب یدیلوا رظنوب ماد هدهده لوا ر | ( مادالاخ یقسشمر ز ید د نوڪ

 رافت نو> 4 یون *% ید نه روک نوڪ هازوط نالوا هدتلا ثاکاخ

 ھے هدهاد دهده لوا ( وا ماکان یدش ردنا صفق نوج * وا مادزد یدما

 ندده ده یدرواوا الستبع هرجا صفق راعانو م اکا هللاح هن یدرواک را ورک ۱

 نالیف هدها-شم یتطاوب تان ونکمو نالوا عاطم هربا رارسا «داروب دارم
 رد هفناط نیلبا راکنا هندوهشو فشک كرلنا دارم ندغازو یو

 دردنآ ج دو لوا ردوترک *تساو ردهدهیا ی ] نال س ۳4 یوئثم

 هک ردیلوفعم واور دهده یا یدتا هدهده مالسلا هيلع نانا س ( تفاخ

 للرب هلوکو نادن سر دلا یادتا ی یدلوا ر ھاظ دردو ندنس هدحد لوا

 شیپ * ع ودول هدروخ یا سم ییا- ۶ نوج + یوم ا* یداک هروهظ

 نسرزتسوک كلتسنوعن نسهسیک شمجا غ ودیا ( غ ورد هکناویلزیقفالنم
 هلوا غو رد قالوا هرکصادنا ن--رروا فالرب هدکوا م

 دک ار غاز ةثمط دهده نیک ناو

 یرلد.طخ ریما باتع هنوک و مگنوح ندمالسلا هلع نايلس نربضح دهده

 رود نم ر هشیا تفک +6 یوش زی ی o اکا يدنا شوک
 هرزوا ادک ناب رع ْن 0 هاشیا ا رهد زاونشم ن شر لوو * یادک

 تسن الطب رک ٭ یوم ۲# هلبا عاما اوف ك_نشد د نودخاضرادخ |
 بذک کلک ابا اوءد مب رکا ( مدر ک یارب مدا-ها ن ۶ مدرک یوعد ۱

 | سڪ ىو وب من و عطءو یضارو مدوق شاب نب هبا هللالسطب و |
 دراد لفع ناراره رک ٭ تسرکتا راضق مکحوک غاز هک ىوش

 رد رفاک مههسروط لقعنارا رهرکا ردرکتم هنمکح كناضق غازواهک غاز (تسرفاک

 اض دارم نددهده رولوا هلیعب رظ باو> هغاز هنمط ندشاسا دهده را و

 | نیلباراکنا هردفوا-ضف دار ندغازورواوا هلع هفاط نرونک ن اغا هردقو

 | هنبهذم و هنا كل هفاذخم قرف دا رم ندعالسااهبلع ناسعلسو رولوا هب ردق

 ۱ هدوحو زارسنا دو هاش بان ران رواوا هب و ترمطح لم 3 ثراو نالوا تاب ۱

 هدئاکش یوعد وند هر هب اتع بآ نالوا دولا ورم س» هد ۵۶ وک بنایهوزفرامز |
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 هلع مچ مدار ظذ نداوهجوا و نیز رد یآ مد نم نو مجاب

u ۱٭ ارج شاء هجو جو تاک کا 4 یول ¥ مر روک هدنیمز رەق آ ن  

 هل یس ردن یکاب رد كلاو ردءهدنفات بآلوا (كنسز اب یانز دشوج یم هجرا
 را یف یمدشاطراب یدک اخرب راذیفندن بآ لوا ردن نر كمآ لواو ردرادقم

 كءروک ینآ هرجا نبءز رواوا ره اظو رايق یعدعاشاطاب و ىع داف اربط دوخان و

 باتک یف درو اک ردند-ٌتعاخ تدهده تءروکریا رظذاک | هسیاوداحم یف رهو

 اا راک ضرالا ناین ءالا یر هلا دهد تهان ء رک ذب لاق ناويلا ةاح

 یدتنا اذهب و الع مالسلا هب هلع نايل لب اد ناک هنا 6 حاجزلا ن طاف ۱

 نیارادیم رف-رد # ار ءاک رکشلرهب نا یاس یا 6 یوم ےل هدف 1 دققت |

 شا ناول یا یدءا ه2 رل ر طح مال ]ا a لع یننا علس دهد ار هاکا

 یروا نیک بتا ہراکڅآ ی ابو ید لوزت هل- عر رکشا ین یرتوا نده اک

 هدفرشو ردو رده ۵ هک رب هک روو او توط «دکناب هد رس یھ اکا ندامو

 ب> اص نالوا مزال 4 یدن.ک هد هاو! ندع ص لاک «دنرعو تاودو ه=اوا

 هک ر دع,طاا یادم ناسنا ارب ز هده-ٍوارمه> اتروص لواهچرک | هببا ضارعاندزیه

 * قیفروکییآ تل ناول سو ٭ یونم 9 ردجا ت هشبلا ھنن ربیرب
 شاداو وایا یدداکا مالسلاده-لع ناو ںیہ (قر۶ بآی واهاااب رد

 بآ رکشارهب یابات هک یون 9 لوا هلز هدرلنااپ زسدآ نا( ینو قیع
 ے اات س نشوب یا یرتوا درک کات ر باما یوش

 بواوب ی وصو نسهلوا اء یرتوا ندر رل > اص ءو رک ےل یە! ن« هلوا اف

 ربعاره ردراو هذآ هکمر و هلاها یتء دره ؛دنو نع هلرق تاالد هندرجو ئا

 نالوا لها یراک لواو هیلما صدر هالها ثنآ یراکر هکر دمزال هک احو |

 | اخ یعاس طارثاو هیلوا ناعسل و مدان تشاعان هلیفرذح ندصا ول هی گچ

 مال-سلا هيلع لاناک ردندتعاس طارشا كءرب و هلهاانرب یرضارب هک هیلیق راهطا
 ةعاسلا رظتاف هلهارمغیلا مالا دسواذا

 4 ده ده "یو درد غاز ه فط ¥

 (دیو تاک وا ESE السا چ دسحزا دمآ دو شب نوج عاز 4 یوم %

 ۵ یلع 1 یداکورلیا ند كەس > ید ا یرازوسوب ندده ده هکنوح ع عاز

 4 یوم f ید وس حو یرکا ےل ھ ےن ھ لوا ىدا هی رات طخ مالسلا

 كه اش (لاعو نیغورد قال دوخ ANE * Uz ۳ شیپ دوج تدا زا

 فالو غورد هدابز دوخ صوص لسع, نلوا ند دا ای وس زومن «دنروضح

 هلا نی رک و هالاد مع نیغورد ی هلوالاح بو: لوا نا fe‘ و هوا



 رم به ض رد و (شب اروا دهد هرات نآرهب * شر و> "ی-هزاو ین مکن |
 رض رع مه تور ۵ هاب ی ابا لکد ن دنرادو»و یو ۳ و ن دخارپخت ی را

 ۱ هاکنا ام هاب رقو 4: وا ۵2 رب رب ھ كد رم لوا هرب و لونا 5 دان وعلا یاب ۱

 ایا وا نالوا ایم ال + کو 4 هو >> هدن و هلوا هل سو مد ل وا توس ایا

 | هلا نهاضرو ند-ةاوا بدا ھ۰ اکا هدابا زم ۔ھ ضرر هلن وب ae ۳ هی, هصا و

 | رواوازیاج یرتوا ندناتف تم دخ زد لرا هسعروک مزالو یر وا ن دکهرونک

 شررف دودو دنسب دو درج یمأوا عون و مود ذم كالا مه ضرار ز

 زور دابق راس شا ین ران ص تواناو رو نرو رب و زو ۵! داوا مزلنس» جاوا
 أ رد ضر د یر وا نداوصر هارو ك.اطد یاباواو م ال ما مواد | دنارکا روا وا

 | ال كرام د مال اا راد ف هو مخت رواوا لرو.ههو لو ا« 4 مروا وا

 یه و ناجا لاو ( یداو 2 تاک = هدناشاا ماغد نآ ر یی سام نالوا هرم

 ل یاد هن زاوج U8 الو باط هد 4< ر ۲ تبآ و و ( ما ظرف ضصرالا نار

 کا یل ۰ كنوب ۵ سا رداو نشت ۸٩] تاقا هو نوا اط رکا ردزاو

 رم -هزا دراد طرد ٭ د>اوخ زا ارهدرب داب نوس> ¥ یو % ک ررکم

 أ مسارب هکنو»- ی هلرا را ناد دا و>رب ھاو ارم ما ۹ ۶۶ ا (هجسد

 | هصرع هجا در ندرم ۵ را وا هدب دا ما لوا د دیا لو ۶ هکاب دنا ین هو

 ۱ هدو هجا د هلو ۳4 ها د كياوب و هل: لود ینا هجاوخ لواات راتوط

 | شزرا دب ر>زا دراد هنوچ 46 یوم ۴ روډ ول وا لامعه: ما هم ا٥ راد ٥رب

 ردنکلپ مش كن هجاوخ رسما هکنوج (ےلآو لشورکو راو: داک دو 6 كا

 واوجورفاصو هام میدن ریما لوا هدیاترفن یوچا ظ-ندنا و هتواطراع
 رص زاب ناو »۰ سا دعا و دسر لدده با و 4 یر ¥ ا 1 قو او

 ۱ ال رهره لواو ول ی ون ل , مهر هشد لاو ی و ال ده دد ( رس دعا او

 ره -ه كي ۳۹۹ تا 4 یو 0 ی دشرپا ی ول یاب یاب ك صو وادا

 توبن هاش یا ی دداا دهده ( تر ¢! نوک تاک م وکژ و 7 « ترا هک ناک
 کردک روب زوم مه هنوک کو لاح میبد هراکا ردرت مس ده لا رخ

 رود هدنوب تاک ردآ رک سبو هو رد و« زود ۵۵و لدو لدام ماللار

 مشا ک همان ن* ه تفک # مه زآ TITS ۳ تک ¥ یودم ¥ رد دنسب ۰۰

 یدید ده ده ردزمد یو لواات هل و ید تاک م ال ماا هیلع ناو )وا

 هل او دحاو طة موا ك دیک هداز» موا هرزوا اوه چوان هک توو لوا
 ۱ فو ه-هرواوا ی هراو ءا ليال ۵ مدت رااو رواو اه رب ۸ هن جوارب ۵ مروا وا

 جوازا مر e 4 ورم # رواوا همان. یهجوا ل کوب بو وا اکو



 یانو صف ندکشادرو و كساسرا شوق هم EN هیاع ین ین نیس يا ۱

 یشیوسخ یاب زمه هل یون ل یدرلتشلوا رتسعطان کلا ناب یر ا ۱
 E و قلععخ قثناب ز هه (تسودش نوع نامز هم انار و و

E5: زو ناو كابب 3 و  aEی ردتارق رو و  

 نوا هساح ندا ف اا N ۵ رب ایر دو نا تیم |

 هلدنهو فار (E ۱۳۹۹ ھغھ هار زايد قو یا ( ناکناکب

 گر, ناب | ناب مه و یکی هکر د-ءفاو قوح یا ردفوح لنا زمه هش ر ر

 یل دمه * تامر کید دوخ یمرح ناب ز سپ 46 یوم # ردییک رهناکی هش رب
 هل اهم هک رپ E ی! ر در > دوخ یا ز تامر ۶ سپ(تسزهب یاب فرا

 قلوا ع اطف هورد رسو كلی لاح ناسا ك رخآیرب رهو قلوا مرح

 ةصخ فو سپ ردلضفاو للوا ن د فلئاب مه تالدمه رد: رغ ند قلنا مه

 ندنراتورد رمو هساوا ناب زمه هلرلنا بوئرک وا یخاشف ناسا هسوک رب هکر دوب
 ناسا كلنا هوك راما زولوا شلوا انشا ند ته ناسا أ لانا داق لفا |

 هچ رکحا هسأوب نسهب رم تیم رو هساوا فقاو هنلابلا یف امو فراغ هئلاح

 یا زمه زا ی دمه ر دلضفاو لوا نادناو هد هس ناب نا را> الطصا |

 0 ربغو یتطفربغ ٭ یونثم $ رواوا د وم ییان:مو ی راقدروب تازن
 زمشات) وار اتش دقت دز د ّرمسخ نانچجرت ناو ره دص # لیتو

 هجرت هللها ینربععلافام یر, رهو رولوا لصاح ناججوت كب زو هجن ندلکوک

 | لهاو رد ل الا ناسا نم قطنا لالا ناسا هدف لاح لها روابق نانسی و

 | رلنادان هدنکاردا رلئلوا لد لهارد لالا ناسسانم قطنا لابلاناسسا هدتف لا

 | نم لهجو ےھف نم م مهف ر دنا وام فن آرالوا لاس له هک
 ه رکصتذک دانا ناب هلتبسان یم دههو ناب زمو ییمرح رارسا سپ لتهج

 | را رسا کد رک اتم 4 هلج £ یوم # ر رروسم بودا عورش ۾ هصق

 قررس یدشک قمر , رهرل- شوق .r ( دوخ راکزاو شاادزو زمهزا * دوخ
e 

 كك ن ناھا 1 یونثم % .ندنرادراک و راکو ندنلعو نده كندنک
 مت

 24 رب هم السا هیاع ن یا ياس ترمەج 9-0 یماردوخ دص :رع یار ر یماو

 نوا م العاو ضرع ی ی ۳ 3 د یوئثم ۶# یدک وا یسدنک

{IF Gr 
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 ییآ تروص شاآردآ* هدمشنآ تروصار شوخبآ 46 یوم #* ردراو |
 | ههتسوک هدنزوسهزب ییدبآ یسهب همر وینتروص شنا هبآفیطا یهلا ( هم
 شا یسعلا ثیح نم هکاوهو تاوهشو اند ن٤ا هموف ییاروص قلبا هدشزا

 هراوبزانبواوا دف رف اکاا هموخ ن راتروصتحارو تمعنو تفاطاهدناردب؟ |

 تروص اراهتی# یهدیسم ء اروم رهف بارشزا < یوثنم # گی ۱
 قاراو هراقوب نسهر و ثالدسم ندنشارش رهو هفلخ ےکنوچ یھلا (یھ به |

 تلود كلاواکا یلاعت ق- ردقوب ةقيفطاق هک ایندو الدم نسسررب و یتروص |
۱ 

 | رد هدوج وهو هسا هوانا ف ترخآو رد شمر و روھ قاراو هنرعو

 نالوا نفت ندا ارش رهق ردشم رو ناکش قاقو هسارعو مف كناواكا

 | مچ دن قسم تبچ 4 یو # رروک قوب یاواراو یخدوراو یغوب
 ۱ نام روک عج ردن گالهس» ( مشب مس رهوک كسدیاءات E د دزا

 ۱ لو و ره وک لاط ی = هک هشلغب زوک ندکم روک ا ردي ياغ لوح

 رو ار فیطا طا یک مشب حب 9 و ریچالو ی اع مع>و رمع>و یند نسل هب روک مشد

 رظن ردناژر ۱ بوچ * ندش لدیم ااه نح یتسم تسج 4 یو ¥ ردكم

 كن واعدو یروص تاکاردا ینءب ردغلوا لدبم را بح رد یال:سم ) ندش لد:ص

 رداو هکعا س اتحاو اردا ا ھةح یھاک یایئا هک بولوا هرم یرلتیصاخ

 لطا یک اغا نیغلبا لوا نعل ردع)وا ل دنص هد رظن یباآ نیغلءا الث. هیلوا

 رورس ند-اجاو هثد روک لوبو فیطا یک جافا دوعو ل دتص راش نالوا

 نامدو 2# ولعت ۵ دئافوا رک ا یرلد روح تاولصاا لصفا هلع ناشاک

 هباّتجا اثفزرا و الطا لطابلااترا مهلا هدابتا اندزراو اف قحا ارا مهلا رار دنا

 یھاک ۰ ایشالا ارا ےھالا

Fo 5هکنا ناب رد مالساا هيلف ن ياس دهده ةصف  >> 

 هک هرخایادوشهتسب نشوزیا هش چ دا اضف نوجک * )
2 

TL CO 
 ۂ-ج كناو رایدروا ه درپارمس نوحما یرلترمضح مالسسلا هیلع ین نایلس مکنوج

۱ ۳ 
 داک هلروضح لروح بحاص لوا رویط عسیچ را.دروق ه درا رع نوا

 هد تفاتش ناس 4 ی وا شوپ # د فا دوخ مرحوناب زمه 1 یوم ( ۱

 ر و م رجال رلیدا وب مرو ناب زم ھه هنن رلردت ؛؟ یمالبساا هیلع نا ياس رلق رم ارز ۱

 .درک كرت ن اغرم هلج 46 یونس ۶ رلیدوبا هلناج 4- :کوا كئرضح لوا

 هدنکوا كنا رو هلج ( كيخا نم ها هتشک نایلساب *# كيح كيح ۳

 ۱ ر یخ | دص درب نصب یو ۍتاوا یک شوق نیس رادا شال | رب یکیج ۱

 4 یدرلشابا # وه

۲ 2 

 یوم



 کن طرش هک روک ینااح لدورءلوا یدلبا مورح ندسنتاود مالسساو نامیا ینآ
 ی بودا لک هدانروص ناسا هدور ناطرش یردلبا لوو عاما یز ود

 یدرل.ااقلازوس ضد هدنلکشتسودوبد همروتک ناعاو هلوا عبات هچهاربا نسب رکن

 هصالخ یدت هیهبنيعه یلاح كلا هکروک یدتا لوبف ینزوكنا لقع یب لوا
 هناتسود هحرا ند + یوم 9 هکر داوا هص> ند هصقو مارح ةحتو مالک

 راب وساکس ییکرا-تسود هح رکا نک“ د (تٽد وک هنادز هجرک ناد ماد * تد وک ۱

 رهز نادهدیدنقارترک ¥ یودع « هاب وس ندهناد اکس هجرک | لب ماد | ۱

 هکنترکا لب رهزینا هر ورکش نعد اک رکا (نادرهف نادنک ینطا نتیرک * ناد
 ردکسف یدنک اکم ید هداز كاودو هجو لی رهذ یا هيلا ف طار قلعتم ۱

 ینب اب مکیل اد ھالا ) یلاصت هللا لاق اک ) ردنیبمو دع هناسسنا هک ردنیمل ناطرشو
 و دعیدعا مالسسلا هيلع لاقو ( نیبمودع مکلهنا ناطیسشاا اودبعتال نا مدآ

 هاب هسراربد هن ره یکراتسود اکس ناطرش و سةن سد كيبنح نيب قلا کل ده ۷

 یتیقاعو كاله یتقیفح كنا هک لی رکمو ماد یتا هسرردیاا-قلا طا هنره قاعت+
Eردراو یف اشو دناوف ك طا تحاو رذ>وب ردررعم قوا تحاضقفو  

 ۰ 0 7 a 3۳0 ۳ و E THT أ
 یهلا یاصف مکنوج ( تسودز یسانشنزاب ارات" د * تو رمغ یسلم دا اص9 1

 هسنهیفح لششره بوک ندنروصو مسرو نس نمروک نیرغ ندتسوب هلک

 قرف ندو:؟ یراواو نسزاکاورک ندتسود یرلتد نسنهروکربا رظا هتنطابو |

 | لب دف ل-اذاو مع يع اضف هلن )مال بلع لات ذهو نسوا |
 ءزررو حبسنو هلن * نکزانآ لاها دش نینچ نوچ + یوثثم ۾ رذحلا |

 ندر ینو قرف نسو هلک اضف ید هلبازاغآ هل ها یداوا هل ول هکیوح ) رک زاس

 ود كند يل-ء یبلف تبث راصبالاو بواقلا بلقان هکر دوب یسهراج هلی یرام ,
 میسو موص یه هلا كەزود یهژورو مبدل و هاب و هلشاب هعرسعا و لاهتا

 كسر ز* بویغلا مالعوت یاک نکیمهلان 46 یو ۷ هلبا عورش هعرضنو |
 نسهاشداپ لاعهداز هرایغ عی نسیا هکو ید هل وب هلال (بوکم ارام دب رک

 بیا عدرک یکسرک ٭ یواش ل هکود یزب دالا کل ۔:اط رکف نحارب
 کالاکرکا ءاشداب یی دیا قاخ نالسرا وا (نیک نر زامرپ رامکم ارش * ی رفا |

 دارم ندربسش هللا هلاوح هزع رزوا مز ندوصوب وب یرش هک دلبا تال ات سکو



 ae هد دص) هش رژوا بویلدا نط نا یا یر ندر هد بودب

 | ( دربی نوج پ۴ ار یهوک بآ *درب یم نوماهب اریهاک بآ 46 یوم $
 | ن ر وئلبا هج بع یغاطرب پآ ر دفیفخ ارب زروئلبا هیارح یناسهرب بآ

 هک ردرل:اوا جارو تباث هداعو لفع دارم ندهوک نم هلوارد اق هعفو ماف دم

 نالوا ل-ءءلا فیعص لو-ش دارم ن د-هاکو نلوا رداّو هکب رم یرلنارکم بآ

 ر وابا هسوهو ليم یار بورا ن دنر, یرلنا اوهو کم بآ هک ردراه ذس
 (دوب ریمیربسش هک یشوکر خ هفرط * دوب ریش دن کل مادوا رکم ٭ یونس #۶
 یه یدباف یر څر, هک څوک رخ رب بم ی داوا د:ک ءریش یغازوط یرکم كنا

 یش نالوا ربا د و یوفرب ارها ط۶ یش نالوارق>و فض ر اتر وص هک رد هفر طظ

 ره ی. هک رلدو یوفرب ل ۳و فییضو و یدتبا كال ه بودبا بولخء

 « لیئدور ابار نوعرف "یسوم 6 یودنم # ردشلوا | عقاو قوچیسکیا لالهر
 مجو هل بارکشل رکچ هنفهرالی یثوعرف یسومر الدم (لیفت ر عجو رگشلاپ دشک یم ۱

 دواکش یم » ر عنابار دورك هد 1 یون % هل اهربشک ت:هج ید هللا لبق

 كئغاب لدور زمرو زمەة ر اق هلدانف مران هشد رب رخآ لاڈم (رمسزرد ابی

 یسوم ترط> هکر داوا مالک هصالخ ربا قش ین كتاب ندد را ر ینزرد

 هجا یتوعرف نالوا داوالاوذ بواوا یهلا دبات اکا نکیا فض مالسا هيلع
 لاله وعر بوک ندنا ۲ یا هاو یدک ب <S هل- "دور هل رکسء ك.زوب

 مکیدیا ماش یوفر هل اهز مالا هيلع مهار | ترمضح یجد دورگو یدلبا

 یدابا عورش هنیهولا یاوعد بودا رورفمی [یروص تزعو ءاجو ابند تلود
 بوهیح + ارګ ر هلل رک سعود مرءدبا هباء ن, هلباناءآ هلا بولک هرورغ نوکر
 هلاو> هرلنا یره-24 نالوا قول عیج فءضا یلاعدو هلا قح .دقدروتوا

 رانا یک بودیا لبد هرارف یرارق هک رای داوا طاس هرزوا رانا هبن مرب بودبا

 هللارطضاو لا هصن هدناجیرلماقم رلتلوا لاسو ریدجما یئوم تب سش هل هطساو

 ندشروب بوبمهدیا مفدینا بونوق هن روب دور هشد عرب هدنیحلوا را دجاق
 یدلیف رارق لس زو ترد هدنرس كلاو یدلوا لخاد هس یا بودیک ورګا

 هیاتعموب هلا وب هدربطاا ق ط:میرلزربطح و نهأا هرمس هلا سدق راطء زر حش م 2

 2 تشاد شلاسدص راچوارسرد *تشاک ن د رم رب ها م (تب : (تب) راررو تراشا

 (دوس>ح رادش . رایذش هکنآ یاز > نیب * دونشار ] نعد لوف وکنآ ل 4 یو 3 ۱

 هدوس> هک یی-عازرج كن- و لوا روک یدتشا لوق. لثدوا هک ییلاح كناروک ۱

 ر لاح # دوسش ازناماه هک ینوعرف ل 0 8 4 یون $ یداوا ب>ا ص ءو و راب

 عا نا ینزوس ثناماه هک روک ینااع كنوعر لوا( دوغ ارناطرش هک یدورع
4 



 ۳ تست تاچ فف

 _______ سس. سس سس بس سس سس سس سس سس سس ي

OND 

 مد اکیس EET ی هوس اطاق كابدع رم قلا ردا زو

 نک كاب هرتداب هفینظورک ٭ یوم ¥ هلا لرادت رب هرک هذ دعس دنس

 اکا لبا الوب هسک رک هفیظو اک سرک ( نک الاب یہ نا عفدو ست نیه
 ( فطا یاج مشان رک ونسشپ تفک ) ,دناسب وب هللا عقد یاب یب لوا لک لوا
 سندا ره ندرش یکیدلبا ب تاط> ك.شوکر >| رهاظ لر هرهاک ها رول نداتس ۱

 م داک تسار هداون لوا و رواوا دام لقع هن دارم ندشو ؟ رخو رولوا هراما |

 0 یرئاو یسکع كن راتفص كنهراما سفت دارم نادزبش یکیدلبا هاك و |

 ساع لع دارم ن دشوک رخ > يکیدلنا دانسا ويد ره 4 یدن؟و رولوا

 یدنک یلآات نودا عاد خ ورکه هنوکو هرب ه راما سه داعم ل ءو رواوا

 هتطاد رورة هاح یکی دابا ناشن هدّةحءار بورونک هلو هللا هلب> بور ندنءاقم

 تاکردمو ی هسیناحور یاوق نالوا یک رح ن دنروشورش كناورتسما یمن
 مد هلوکوب هغ هنس وق تان ر یسفن سد سا كجا نکا یهنطا و ءرهاظ

 : ر دعزال هليحو

 وااب ندش ناوروار سوکرخربش ننک باوج کک

۱ 
۱ 

 ندنعاطقنا كظفح ادغو یدر وربخ ندندط یدنک شوکر خ هرش لوا ےکنوج

 عورش هنءهد كلوا ض طراد هب یدنک بواب رب ,۱ ندنماعم لاحردیدرو کز ,ا ماب

 فو یهر وش تشد ھ تناصتو وا د قامي تفك هک یو # بودا بودا

GE 1دور شو اات لک هللاب یدد  Eنسرکا ت تب ؟ ورلبا و لوا هدک وارد  

 درو # مه دوا نوج دصووا یا ست 1 یوم # ك سیاربوس ی یرغوط

 زوس تاک,دیدوب ر ۲۱ مر و یتعدال كيلبحا زوب و كناات ( مهدوت یا ی

 رواوایسلیا راکنا هداعم لع كن هراءا س هد دارم مرب و یکشال كنس هدتلا نال

 (شیوخ م اد یو سا اروادربات# سس یزوالف نوح ۳ + یونس *%

 نت: یداوا اوشيب هسا داعم لةع ییعل یدک هنک وا كرش یا ؟زو الفرب شوک رخ

 | * د وب هدر ORE ھا یوس دک یوثثم ۶ هتلبا هننلاج یغازوط كند ک

 ۱ e ود یدبا شان نیم و ناشن نآلواک هاچ وبق 3: ةر (دوبهدر ۲ شناجمادواارداچ

 عقاو ارعم هاچ هلع هار هاح مد ەەن داش سانا ماد هاج كرش سر ا

 رووا ید یا شاب ی ید ك راتو ق ی: هجر دن وت و

 و ۳ هو ته ۳ شوک دا ره هک یس 1

 مکدنرولوا هبانک ندنس هدیشو ور کم كنا كعد یک ۳ ناعع ف

 رس هللا ناعص ی ی ؛رزوا هاواوص رفاو هدروةجرپ هرزوا ل و رار 1 + > 7



 Fı قاف رمد * #۴ EES مس تار ون ر تھک 4 یوم 3 تالدمو ۱

 | | فاطا لر تشا ییزو-سو یعرذء ید هری شو رخ ( فد یاه ر.ژا

 دد ك.سرروپ هنر هو مدوق شاب هدنک وا کس اهدژا رهذو فاد موسا نالوا

 * مدهآهارردتشاح تقول نم ۷ یوم «« هک ردلوا ردع لصا مداوا مل

 یدن.کص مداک هلون هدو یا شوو کی (( مدمآ هاش یو-تدوح قرفرا

 + یوثنم ۷ رید بودیا سفت یفیفر لوا سپ مداک هنناج كهاش هلا مفیفر
 ندن س هلل! ( رفت نا دندوب هدرک هرمهو تّف> # نم >ورهب زآ نما

 4 یو ۷# یدراشابا ها زوم و تفج مو لوا ی رخ یر ر یر وا

 هب هی دن دلو رشرب ) در 11 هدشآ رمهودره ها دصق * ی دارا یرش

 شفا هک یو ۷۴ یدلبا د صف هب یهاک ءارمه یکباره یدلنا دتصق
 هش لوا رد شوک رخ ( مهک ردنا ا EES مه شنهاش * ا

 ىو ر كهاک رد لوازب یسهدن كهشنها اشنو زر مدا

 هداوب لوا ( را س ۰ کان ره دا وتنم شیپ راد مرش داب ہک هقنعش اک

 2 نشت وط م E ج هاشنه ش یدب داکب یدتشا هک یمالک وب ول ندش رخآرش نالوا

 كل رايا دان دا ید ۳ ینرک ذ کذ كنارکا هسمروتک یداب كسسکات ره هد-هروطح

 3 ج ( مردزا دیدرکب تران اب وترک * مردرپار تهش مهوارت مه" هک یو ¥

 رد بودا ع وج ر ر ا دا وب نخرکا مداترب يکهاش تیم مهو

 لوا (ربخوئزا مرب مد هشیور * رک دراباراذکب شش دف 6 یوم $ نکس

 ند م هروک _یزوب كمهاش PR و هرک ربات هبا لاله یزپ وق مدنا هرش

 ۳ رف هنرو * نم شو OF e کف ۳ ê %3 م هشیا ربخ

 در سش
 دنا مالبازانو ع رض یتوج درب لوا 3 نر
 هاسم فرز مراب € یو یدوف زکات یب یدلا ی شا نوب مب یدیا

 جوا ندکلی را ماب من ( نسب مه ی و یهو فان a # نم هک دن ناد: ح

 هدهذح مهو ہدقلب وخ یهو هدنفاطا مه یداردق ن نچ 2 عد نر هکبدنا ردغاوا

 ناام لاح # دش هتد هرب ارث ناز ن زا دور د یون و دکل ۰ سو

GOGملاح مب یدلوا دو دسم لوب و ندرمش لوا هر کصا دم  

 نایبارم ناکواو قلا لق ردیجآ زوس قحو مر د یزوتس شلیوت اکسو یدباوب

 ]مو یحهقح * ردا ن زا دەب هفشط وزا 1 یو 7 یدلوا شوا |

 د یزودص ق ار یب ید هنر رب رک روس ( ر یتطاوار 3



 ا

 باتص باس تعاط نالوا سو کر دوپ هی هدو لوک یئ امزوب بم درگ ۱

 ماتم یر لع ك-ةجا كر ۳ ی زس شوف نسقو (دیش داش

 نادان رذع * دوب شهرجزا رادب قجارذع 4 یوم هم  رداکد قال لوبقو
۱ SEN 

  4سا طخ و مرج یرذع ك ٤جا (دوب شاادرهرهز  REDیرذع کاله اجر دکر ضارب

 [| زید ںویا +: نع رط كرذع ه-تایق رذع هلوک ره نہ رد رهز كلعره باده 

 | شاادزا شوکرخ یا ترذع ٭ یوثم ۴# رر ولا هلاعو لفاع بود !ط+

 ند داوړع كرذع كاس شوک رخ یا (یهذ مشوک رد هک م وک رخ هننم * یهن

 لا" فیوط یکن سن ن نس4 وق هو من یرذع اک ماکد شوک رخ خ ی زدلاخ ۱

 نس هر دایق لوف بور دا عاما یرذع نالوا لع ی هک ملکد ندرللوا

 (راد شو دد مدار لء # راع سک ار یس YU هشیا تک 1 یو ¥

 E دع كنءدید م اد 4 ادع سک یسک ا ر قحر هاش یا یدتا هرب ث شوکرخ

 ءاج تاکزرهد زا ساخ هک یوش ٭ تاعا غا ینزوس كناو توط قلوق
 كترعو ب صام ید: صوصالا ىلع (دوخ هارزا نا سوار یھرک*٭ دوخ

 ندکةطا قد رطیئاو هءروع ندکلو یدن.؟ ن هارکر نوساوا یر وا نداکز

 را هطا نک درک هزوهط ی هلا بضصغ دا دارم ندشوک رخ و هداگوب هانارود

 م 4 مر > لها دو رولوا اط> با اوكا, فروا ل- ها نیلبارذع

 سا ز هنوک وب بو دیک دنع مضاوو لادنو بو دا بد هدیانع ںی هک رولو

 زەر ار یر ره ۷ رند کوج رھ ینآ وکر, 1 یو ۲ رءدیازایو ۱

 ترا رح هکر رب وبآ نا > لوا در و ؛بآ 4 نوار ھار ردو اک ا. (دهن یورو ۱

 فشن ۾ یدک ت ایح ی 1 | بودا دعا صز هاوغام "هر كا 7 ےس ۸طسا و س۶+

 رواوا شەر و ,راب وج بولوا ر ا( زم هیر ندیا 1 7# ند؟ دا بذجو

 یزو و یاب یع>رب نر نکباراو یناش مع دص و, هداطعو دوج رګ س

 درک دا رد مرکز ۶ مرکن زابرد تشک دهاوس جک 4 یو دوش نو

EEككاو هدا ز ندر ۳ رد بلوا صاأو م کدے رک و ارد(  

 ELITE مراد تەك ۳ Fal زاوا |

 یعرک ید! مرو ط دار :yr) روا 2 5 ن ید 2۰ ڈ وکر خ ریش (وا یال و ایالا ۱

 3 ۱ لطم ا ر مرک لهاا ا ار ژ مربا ووی سھو هئاها |

 ا صدا یو تا و تاادع اد مر هک یراد#م ید كا | یتسههاج كسکره 1

 i رد۔اک دز اج دادعنسا رب هل داععاو راّزمغا هر گر ایت نر £ سی ردبا 13

 كيوسف كقلخ تی 4 رجا ك رب ام ناس الا اهبااب ) لامن ها لاا



۱ 
| 
1 

۱ 

٤ ۳9۸ ۸ r 

 ۳ ۶ هام در 7 یو 3 وب لاح رفاه و قاتل

 یو سم

 رج ندکاک نوب زو هدتسکش ار ز ( دون تب رره مد یریادزو * دوب تها لک ؟ش ار ز ( دو
 رواوا لتصاح ییهد ك هھ شو كشر ۵ ندک ما را دو تأ ر>و رو اوا تم ماو

1 3 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 | (فاخانیا ی هربش دزرب كاب « ف هك درا مش وادرهر زوج € یر #

 برق هفص ینبدروط ربشییعب ی دشورا كرورلبا هاتف فص شوک رخ لوا مکنوچ
 1 یو « یدروا كن هرزوا سوکر نالسراوبد فا>ا یایاه یدلوا

 یراواک هک یدستار (ءاهدیلامرترمش شوک هک ن ۳۹ مات رد هزار :اواک هک ن ۳۹

 !٥= E مثه روب ییسهاوف كل ال مرا تاک را هک ek رپ هراب و منو

 | رواوا ثقیفحرپش بطغ هداحو داره ندرش مالیق روعفمو بولغ» بودیا

 4 دوركم تورلتفاوو هندهو نالف دهد هل باق ترمع> دا ره ندشوکر خو

 رز سل نیلبا خان بوج :هرونک هاب رب هل دقو يح ماو نالوا ب هاذ هن رط

 )هسی ندیا رمخأت بویغ | لاثتما هلتفو ءرحا یربش یا بطف سا رواوا
 دشاب هک یوکوخ من 1 9 ۶ هکر د بوما باعو باسط> هنوک وب ۱

 فه وله مراد رب ییسع) شوک رخ مر (نیهزرب وا دکفا ارامرما 9  نینچوگ

 ی هغار هرزوارپ ی نم یا مر یک كنوب ش شو کر خوا هک هلوا مک شوک رخ

REهذ معا هرمس هللا س دق انالوم ترمه > سب هیابا ریت  

 رردوب نه مرلندیک تع“ یتاسفن تایحو رکمو مرلن دیا ریخت هدکلا لاتما

 ارش نبا هر * نڪ شوکرخ تافغو باوخ كرت 4 یو # رب

 ناشوط هلی ارت افغ كلاو ییسوش وا ناشوط تربم شوک ر خیا (نک شوک ر
 لا زدی دنکو روب والوا هک وبلاح رونص رادسب نروک یا یتا رو را ق>آ ۳۰

 صا: اا اهءاح ا رف يملا >وتفع م اب رالازاو ا هايد ب>اص لافاک ) روا وا

 ردقحا ا رد راو ناسا قوح سا ( ظنه اهنا نظف تالذک اهدحوق

  رالذاغ نالوالکش رادب ردعانو ین سان نکارونص راد یتا نروکو

 لفاغ یا راررویب بودبا هببنت هراهسیآ هنوکوب سب رارید شوکرخ باوخ هتلفغ |
 هلا عامسا یشورخوهرغ كرش ی هاا ب طوب رغ یا هللا لرت یشوک رخ تافغ یاوخ

 کم وکر خ ینکرذ 2

 كا واد- وهم دهد * تسه  رذع نامالا شوکرخ تەك 4 یوم %

۱ 

۱ 
| 
۱ 
۱ 

 یوفع تاک.ادن وادخ كنسرکا ردراو مردعر نامالا یدتاهرمش شوکر خ (تسد ۱

 مابا نا یر هشرواوا ردا یو تاکادنوا دخ كاس پس هر ولا ۱

 (ناه شب رددنی نامز یا * ناه ابا رر صذیارذع ه> تەك 1 یو 4 ۱

 رذع FEE ى e رو ہد E یدتا هش و کر خ ب ۱

 4 درله ل



 | ردفوح مطا و رها ساوح "مایا * داع نانح ر ع نکیل * تسین هلن مغ

 ۱ همهاو ثو ا E ال رو یعالطا بس 1 ساو تعیفح كتا ردم ساوحو

 ۱ رها ظ سحوب مت ردطاغو سکع رب یکی راب بوروکر کا كن هيلايخ توقو

 ۱ هراد لاو ج هطءنور رو یو یهبرات * رطق و دوح ود یمودعم 8

 ۲ تایل ددع مد 4« تادوعنوم راد تروص نبود لو>ا كلذك رولبق مع

 تارکو و ندنانکع یدح و ةن نالوا هره اظ هلا ۵. مات

 ۱ هک ون لاح رلبا گژراو یدوحو 7 مه کیا یرانتفا ا هد را سه ' نائیعاو

 0 دراد هک یسدر کز" ۵ طاقت نا # هعطو * رد رک یموهوم زاد دوهشاا لهادنع

 : atیوتم هی داع طه ۳ * کن قد رم ر ٤

 0 | دصت اشر او 0 ۳۹ هردقم

 ۱ تروح هکرد هلند هلاسنا تدم یزارد وب كسر د ردراو هد دم تدعو یک مایا

 نامر قو ج یسفلر یهااعص ؛یریکناتعرس ناسا ساوح سم رداکد فقاوہراک

 رای دوب هلنبسف هتیهولامابا کو ب لاحرزتسوک مابا كی هلن ینآر ینابر عنص *یزرتو
 | یتعایفمو لاع قلخ ورد (ترقاوهوارمهبلایهلکالا ةعاسلا معا امو)نوچیکناردتعاس
 ۱ یدنلکاتعادرا و تورا هداندیرابدنک تواوافاوهزاک تقیح هدن راک دروک

 | ( اهیعطوا ةبشعالا اولي لاسهذور موب مهذاک ) یاسمت هللا لاقاک *راهدبا نظ

 ]| تەد هلاح ر نالوا یحاص كرارمساوب هک.لب رمل هالاقو لرو درګ رسوا سا

 | اکا هساوا موع همالعاض و یباط رسوب هک رارروب نوع نا روډ هلتداراو

 ۱ لوا هک رعلا هرس هللا سادق یبلچ نیل ماچ نالوا لمکمو لماک هش اوج

 | . درعع لوا قجاوا هلب وا ر دیهلا هح نو یماس مان یني رش دوجو كنرمضح

 ىلا كرم هءر م نکو ی دنا مزال یملیا ذسخا ن درلتا نالوا بلابط ه ریس وب

 هلاک رص لوا دوجسا ووق لاهع ید لعدال باعب لاحرا اقا نع ملا ذخ )

 ردمزال یسأیا ٍذخا ندنلاجر نالوا فصم

 هک شب شوکرخ نادیسر #۶
 دآم سوکر خ ن اکدید * روشو مقخردو شفآ ردنارسش ٭ یوم ۶# | ۴ و ا ۳ 3 در ۳ ۰

 هدنرارحو ندج نالے زا ن دنکی دا رخأن هدابژ شوکرخو ندنفاجآ ( رودز

 رولک ن دنیقارا شوک: رڪ لوا رک یدنا ه دنا رطضاو بصعو

 و سرو رود و و یکم # وا خاتسک و و دود ی « یوم« %

 یاوا ب وللا روصق 0 دتمدخ اب وک یل راب ش د سو کر لوا زمسەلخات بک و نمیاد

 ات وازو یش (؟و ول د>و ولتد شو هلاییمح رواک لا ي بویابا ید



 ذحاو نلس ندرلدا هد راهو تید>حا یاص۶ هو روالوا اطعا دوحو هش ره

 دوش یول سفنره ٭ یون ۴# رررویب بو دیا تراسشا هیاعموب میکتنروئاوا
 ابئدو روآواولو هدهک هدئبهلا ةفرطره (اش ردنا ندشونزاربخیب # امو اباد

 زربسخ یب ندساوا اولو هنهک كنا دوپ «دنارهز وایشاو رولوا یسو هد رم
 هدحاو تربت و ندا نالوا هرزوا ع ور اروص كناهجو هک هدنروص یاش

 هیلوا دیدج و هاهک ذطمف ةظِل ملاعوب هکزرابا سابق ندنمایق نالوا هرزوا
 یقسیفحو یس حوت هد-حوت رد هدفلوا تسهو نوعا هدنآ ره هک لاح

 یسهلجو زده رهف و هیفطا لوا هکر دوستم روس یا ه-هلا ءامسا کر دوب یوغ

 ندهن اکما قلادح س 1 ردلکد نکم لیطءت هنن رب ج هکر دلعرب وراک ردهدنآر ۳۹

 هك افا اکا بودا ذخا ینا ہلا جر تجر لاح رده-ساک ہدوج و "یشرب ن

 لالعمضا یاع دنساو نانعت راهقنا یاضتفا هکیفره> تیدحا سد رلا دوخ و

 هاجر تجر مدل امه رابا جو علخ ندنسقن یدوج و لوا لاح ردرلىا تاریک

 باس ندنا یا هیفیع> تدحو هنن رلبا دوح و هضافااکا هرزوا قداس بولسا

 اید بولوا هرژوا ااو اتنفاوداحاو مادعااعاد اشا عیچجا ذه یلعفراباذخاو

 | ناکهو نوک وناهج وب سب رداکدلاخ ندقلوا وئو هنهک مدرهاهیف امو

 بودا هب هس هب یراح اه یاس ذا رع ند هلج وب ۸ سد داوا یک هلایس ضار ءا

 رددباغ یمیر عسد ٭ دتسریولو ی یوج نوچ رگ ۹ یوم ۶# ررروج

 ( تس دب یناماح " رب ۶ شک روش قوم # تسدهآ لشن رتسه یمتز نا لس تی

 هک مد ره لاح ردو راءا ناب رج بوش وئوت : یه روط یک نا وربآ قاتلا ر٤

 ریسه رګ هدناتساا دتسح ندنهج وب رلبا رع ۂضافا یناجر سفن هوا هتتشذک

 تعرس لاک اما نوڪ! داو | لاکشالا هباشنمو لا« الا درهم روش ر روکاعاد

 | طاع هدنا س>و زود لکشلا ر جسم رج لوا ندنابرج * رد د تداغیو ندا مس

 هک یک هراب ار هرزوا خاشرب لوش الثم رد شاص رعزا ردو لوط ینا ا

 مقتسسه طخرپ دوخاب و رودم و ا دان نس هدنا كم ره * رت من هلکلا ییا نس

 بودا لمت ییهب ران ةلاوج هطعن رار نوا مهغت ییاضموب مکن 0

 ب دقت رش رد هزاتسب ی اچار شا خاش 4 یوش  ردوب
 كي رح هلکراک و هلکءنم یدنک ی هتخوس خاش قاضع هشنآرب یتعی (زا رد
 كن هلاوج برات ةتطن هک روت روک شنا ژاردو لوط هدا ز هدرظن كابا

 میت ردءهح و ررقم یوا ق یه دی دم طح دوخاب و یسک روك لكلا فر ؟ اب

 ۱ هرادنا * داع نازآ O * نادرکب نيشن هطةنور * هعطق * رد شاد



 عنصااو ىلا اعو I !اماذ-ه لقى هف رو" ۳ ,N ا دا ۱

 * تخاش هشادلا ج وم و شنادز نوچ + 3 یو ¥ : ییءالا علاصلا عم

 جوم *# درج زا و دازب تروص نع“ زا *تڃ اتسا تروصوا زاواو نههزا

 5 د راب * نورب دمآ یئروص یی زا ترو * جر رھ ری اددوخ

 موةلح پواوا رو-صت هشیدنا جو» ندنرګ شا دو لفع مگنوچ ( نوعچار
 تاسلکو فورح هدجراخ هیت ره هباهذ تاروصن لواو یدیاح هثنناج ج راتو

 تاراسعو ظاءلاو یدزود تروص ندب j لوس لواو ندنح" بووک نسسابل

 یداوا ورک و یدلوا لصاح ین-هو یدغوط تروص دیس یدلغب ناکش

 رلاق قاب نامز یکی هک ردیبک هلای-س ضارعا تاکو فورح اریز ی لئازو |

 | كنك یدک هنر ورک نه ج وم هلسصا یلا عج رب 9 سپ |
 || "یناعم یک ینا-جر سن ردیلاع لک لةع هک ن دنلاع ثالتروص یہ تروم میچ |
 نم هلجزر هلک تادوجوء کز یدتک کاو رک یداب د راهطا ی هیهلا ءا |

 | اتفطص+* تسته>رو كرم ظر هارت سپ € یونثم ¥ زرلەجاراکا اقیقح 1
 ار ددا یاد سپ زاب زاب ها م دره دوسش یرلاع لج * تسیتسایددو ددو ر

 ۱ ( سبو اخزا س ۳ 2 ی للاخ تسا# | سو میم داماد ی ۱

 اا ردراو تعجرو ل ماکس هظطره كس هلن تعفیف> رظارکا كلاس یا سا

 URE ےہ جرد سکر ھو ردررف# د بجا یلاشما كناو مادعا م دنآ رهو

 | راب وجم کان نو هک دابا لاکشا بقا تو لاما ددجن نکیلرد هدتیحو توم |
 ىا كدآ (دیدج ق-دخنم سالف ی و ردلفاغ ندرسوب

 اقوم دساو ماخاسماددرفرب ره ندناکع دارفا سب ردلصاح ید ندنسقمیفح

 ةعایساس دلا مالساا هيلع ییطصع ترم > نوجا راعشا ی هنکنوب راررد هداش و

 روا وا مدرپ ندنعابس لوا یرع كءهدآرب قوا تعا رایاد تدم یدروب

 | رصبلاب حلکاما ررتسوک دنا دخ عنص یتربکنا تعرسب مدرب لوا بابلا فام ةياهن

 | برقاوهواريصبلا سهاکالا ةعاسلارماام و) امن هلالاقاکهللالها دنع رد برقا وهوا

 ینادنوت (ادخ ات دیادیاپ کاوهرد * اوهر دوهزا تسیربتامرکف ٭ یونثم #۶
 ادا دوف رش تابا جاقرب پسانم ه هشی دنارګو ی دراش هروب تاجک هشبدنار 2

 ي هشبدن ارح هرکصادق داق رو هلتتساس:م ین د ینرس ساو عاخو برود

 رکفمزب ىهلا را رسا پلا-ط یا هک رارروب بودا ناد ی هش . رهورکف عسو

 لوا هدهین اذا دوجو یاوه نده ھا تاذ تب وه ردرتراب وک نم هشزدناو
 ماسهفاو راکفا ماسهس مدبمد سپ زواک هب لات یادخ هات روتاکا نرکفرت

 رلبا تدوع هان اوج ھے روئاوا یر هب هينا بولق یاوه ند هسبهلا ت» وه ۱



E ر 
 تدسحو نالوا لب ام كرك یئدحوو نیس هل هر ینرو كلا هک رداکد

 فقاوو فراع لا لالدتساوب اکا بوربنآ قلطء دوجو ند دیقم دوحو هکر داکد

 شاوا اور هلاک يج هکسرروک تدحورب كسراش هلئیب یخ رظن رکا نوا
 نازک اذه عمو ناف روهظ هلتاف التخاو دادضا هل هکنسرواوب تایفحر 3

 وهو * هک ردنال امزاصنا مرحال یوم ٩ ردلکد ناکفو لح اکارهاظءو

 ر دنرابشا هپ هسعرک تبآ نالوا « دانا هرو ( هک و یسوم زاوت نيب كرد
 فیک و اهکاردا نع لیلج فیطا هلال رادضبالا هب طیحم ال یا ( راصنالا هک ردنال)

 * شلکب هتطاحال (راصیالا كرد وهور) هنهرو ىڭ قلا اه ار دال یهو هک رد

 كاردا یهالا لوا زع رازوک مر مرجال یم ام كس و ست هک ازدا ف-طاو |

 ندؤرجو رووا لال دیتا هروم ندای هاو کلا ردیبلا ىلع ال دعاو

 ررد 4 هطاحا كاردا ارز رد-کد مزلئس» تب ور و كار دا له هدیا هطاحاو

 رلبا كار دا نيج كورع راصبا مزب هللا لواو رد عزم ندةلوا هطاحا امت ىح

 هوک و ن دمالسلا هیلع یسومروک نس ییصوصخ كمليا لاردا ینآ رع رارمصا مر

 لوک دم روط هوک هدقدلیق ىلج مالا هيلع یوم بر٭ روط لبج هک ندروط

 لفع نولیش هلع یش م الا هیلع یسوع ترمّوحو بواوا یشالنءو

 قح ك اسنجوید ( نیت :هولا لوا اناو كيلا نا كلاڪ ) هق او الا دعا بود

 و یا تروص هک یوه f ىدا هزت ن دقموا كاردا هلرمصب وب

 هشدنازازاواو ن ن ن» نادههندناز نهدو زاو اوجاب # 3 اد سس زا ّس

 ۱ + فیطا ی دبد نکس ج وم ۰ نوچ كيل * تساٌع هشیدنارحت ینا دنوت * ت * تداخ

 ۳ م یکبدهروک ینا رع راصبا مز مرجال ی بول ) فا رش مه دشاب هکیناد تارح

 و امارلروک هلا زوکو یی ع هح را را او دع ص ترح نعالرد هلاد تر

 ن درانآو نسرواوا فراع ها: ندنروص ن دنهج یکید لبا روهظ ؛دنروص
 ند هشدب لام تروص ن د-؛لاع نعم الثم ررروب لمت میکتن نسرولرب یر

 بو-اک هروهظ بوقیجندناو بواوباءو وشن .دناتسشم ریش میکتن لی یک ریش
 رولو او وشنندانعم ناتسش» یخدیلاع تروصوب كاذک ر دبا تدوع اکا هغ

 نده-شیدنا ناف تروض دوخادرولیف تعج راکا هس و رولک هروهط ندناو
 تروصو رک ةش داو رکف یلاع ٣# کلا یکزاوآو نڪ” نالوا لقاح

 لصاحو ی دقلاق ند هشبدنازاواوب و زو-سوب هکر وک زدک نو توص یلاع
 هلو لسخاد هل هناتذا هک رد «دناکم هل ها دن ارګ هکنسزاعب نساذه عه ىدلؤا

 هک کد روک مکنوج نح" جومراعل نکیلو ر دلصتم هلو لصةئمەلو حراخ ندا

 ريدغلا ىلع لدل ةع رجلا ارز ردفب رش هکنسس روا ےک یخد یترخ كنا ردفیطا
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 لدمهروک یرلکنر یدلوا رون هک مکنوج رد لرون یاروک کالاکشاو ناوااس |

 هرکصتدنا ردکهروک یرون لوا یدعا یدلواادی روئاکس هل بیس یدض رونا

 هل دض لرو یکمروک یکنرهرکص روک یرون لوا دد ییانهوبو ردکمروک یکنر

 ردلکد جا تح هرظنو هظدالم ردندنایهلدب , لب ینوب هک هک ففوتو رگفالب نعرولب

 ) دیدیدیآلد شوخدض؛نیدبان * دی رفآ نآ یبق>ار مغو جر ٭ یوئثم ۷
 كللد شوخ هلربیس دض یکیاوبات هکیدلیاقاخ نویکنا یاعتو هناصسقح یغ ور
 هک یدرملپ هسلوا ہیک رکا الشمرواوا فذکنم هل دض "یسره هک هلک هرهاط

 ییانعو تعالس هسلوا انغورعف ردهنراهب هکیدرلوا مولعم هساوااتشو ردهنراهت

 یدرولواهاکا < ندنوم هساوا تایحو یدرولی ک قص هسلوا تماقس یدرول <

 مغو روح هسلوا لاو ىد رول روتف هساوا توقورون هوا تاط دوخا

 تجز و ترد تاذو رواوا رهظع یتمعن تمقن هبلا یدیم روا رورس هوا
 (تس )رول روک هد هدیتسان یسه و روال هلا تپ العا روایق نیډت قحار

 اذه ىلع سقو# دوج دنرا ربعدرب ناراد لام *دوم ناوت سد ردنا یه

 هکنوچ * دوشا دد ضب اھي ا ھن سپ یوم ۴# دادض الا اس

 هسا وغ اهدادضاب نیدءایشالا كلذک ناک اذاو (دون ناهن دصتسانارق>

 هل رع ءاب سپ رواوا ناهآ ردقوب دض هق> مکنوج رواوا ناہید هلی دض رایناهذ
 یدنودض كقح مکنوج رولوا ادب هلدض راب اسهن قوح هک ردزیاج هدقعقوا

 یدنو كب رش هددوج و كهح بانج یی رولوا كعد رولوا ناسهش ردفوب
 هکلب هلک هروهظ لباقو دان هطساو هک ردقوب یدضو لباقم , د-یهولاو

 هدنادوجوم *یلاسحو تاثاک یامارع هلا هلبا-قنم ءاعماو هدا -ضتم فاصوا عیج
 اه اوساونظف * رهاظع تد نآالا یهامو ( تب ) ردترمض> نالوا هيل

 نایع هدابز یساوا نا.-هنو ردندنروهظ لاک یمافخ تاغو * تلج مهیف یهو
 ناو, تخر یو# نتشب وخ روهظ رد قوت یا * تب * نوچگنا ردندنسلوا
 دض# كنر هکنا دوب دو رر رظن هک  یوشم ۲# رایو * یف وخروخ

 یاردضد۔_ -ط # رو ول یسااد روند ضد سا * كنزو مور نوچ دوبادب دصو

 اد ناونا اب * دوح و ردید-ض تسانارق> رون * رودص رددیا-4

 دض قڪلوا هلب وارواوا هکنر هرکص دنا راوا هرون لوا رظنارب ز (د و
 رض ۳ نیس كدلم هلرو د ضط سب یک یتزو یور دولوا ادیب هل دط

 نکم قایق لال دتا هنوکوت ق>روتق ةهلوا هل و هدرودص رّتسوک یدض

 ی کاتر دقو یدنودط هدد وجو كن رو كن رانرمض> یا قح ارز رداکد

 رو نالوا ی دض كلظ ى رونا رز هلوا ن کم كمزتسوک ادب وهو ا ینآ لنا
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 ه ددراخ (ال-ع وا | سکعزا ناو هاه-زاو باتقآزا نورب نا # نوردی

 لاک-شاو ناولا . دنلط هک یدلرارسم كمروک یلاک-شاو كنر سر ون نالوا

 نورد رو ییندینوا كنااوحاو یکنر كنلاسیخ كن ورد نیزه ی دلک هروهط

 یورب لاک ڈاو ناولا یدلوب لصيف ندناوا ضم نالوا عفانو ی دل وا ربع

 قرف هلترسرونو روال هلترمسصب ینورد لاوس>او لاسیخ رواب روک هلبارمهب"

 ندادخراونا سکع ینوردرو و ردندرهاظنارن هد ن د اهسو باتفآ یتورب رونویروناوا

 ندرفوسرون هلبا قش هوجو هک و ردنریصب رو رو لصا سپردن دام تافصرثاو
 مهو ینکارداو سفن یدنک هرصاب توق ار زرداوقاو لضفا یجدندرمصد رول و

 یخد ینامودعمو تادوجومو یتا زج و تایلکو رابا لاردا ردغامدو باق هک ننلآ
 تاصخ و هدرصب رولو هدرقو سرو سب رولوا ذف ان هیایشا نطاوب ورلبا لاردا

 رورو 4 یوشم ۶ رواوا وك كعد رون لما ق وا هی ردغوبزهو

 توقلوش مشچرو (تسلصاح ا-هاد رونزا م-ذحرو * تساد رون دوخملج
 ردلصاحو دوچوم مشچ رولو ہ دناناوی> نال وا ی مچ عیچ هک رد هرصاب

 لوا م الم هشبراعطراس ر وک ییهنره نوچکنا تاناوی- سپ باقرون ماعضناالب
 رونو هدرلنون مشچرون رول سپ رب ةقيفح نکودباهن یریغ ندکلیا ساس->ا
 هسا مشچرو ر داد رو دوخ مشجرو رون ارب ز ردفوب هدراهدآ نیلوا یتربصب
 ندب ولفرو مشجروت نال وا هکردم هبورلاد نع ینعی ردلصاح ندنرون كرالکوک
 عیجج سر یساسو وشن كنهرهاطظ ساوحو كنهرصا توق دوخاب و ردا صاح
 هل رفت وب ردراو یدادجسا ندنآو یاصتااکا كسحره هک رد دءاق نالوا اض دا

 * تسادخرو لد رو دون زا  یونثم ا ردلصاح ن داد رو مثحرو

 9 و تاک وک یر و ور (؟تساهسمبو كاب ستو لقهروت روک
 هدناساار ۵ ننزرسهلوا مضنم ادخ رولاکارد هلفاع توق نکا رو نعل ردادخر و

 اب  ندن رول سحولعع هک ادر و سا یرادعم یرادا دعتسا نيالا نود ردراو

 یتافصو اعساو رواوا لصاح هللا ذف رعم هاکنا هساوا منم هبلق رو ن ردادحو

 روو س هبت رع رصب یی و عع“! ییوروایف كارداو ریون ی ہیھلا بنا محو روای

 رهساضتءم (اهبر ر ون ضرالا تف رشاو ) هلادنسخ رو یهاضعاره تح
 مالساا هيلع ریمغب ترمضح مکتن روا اوباد> روتنیع يب ودنک کصندقدلوارونء

 یم” ینوارون ییلفق لءجامهللا )ررروس بولیق تراشا هیانءهو هاکعا اعد

 یاءاوارون تګ وارو ینوفو ارون یلاع نعوارون نیک نعوا رو یره وارون

 ٭ اھک نر ید د ورو دې بش دک یون % ارو یل-هجاواروت اخوا رون

 (كنردی ی نادرو دطب ن و* كلردبد هکناو ت سرو ندید# ار , دشا د روت دصد سا



 راھ (نور الفا ےک اینو یا صء»هر و (ه.-1ق و ءرل نی لوح هللا نا

 كناج س ردهللاج یایفو تابح كخ کات رداقناکا یروهظ تدش بابلاینام
 ندناناخو نداج افا هدااحره هکیداوا مولعم زد ها اع یخدیمایفو تایح

 تروح نویکنا رداکدرد ۳ هر ده ا نم یاثعمو حات کا نکلو رد-اکدورا

 هک هلو | مولعمات رای دلیا لذت یرول هلن اولا هدصوصخ ول درب نعل اهرم هللا سدو الوم

 ۷ ناولا ن هزگب ۱ رهطا ناد اولا دوو ن ۲ کیا فوم هددوجو كرون یرو-هط تاولا

 رسو جرم ی و ا % ىو ھه 3 رددوعم اتو تینا ۳۳۹۲ زکادوو دوهم

 * وتسوهدش هدش < كنررد نوح لب ۶ ار رول هح نزا شد ی هنات * ارروفو

 یدید سد * دول روت اهکنر نا ناش هکنوچ * ول شوب و راهکنرنآ ا روز داش

 ناولا رو-هظو هدانس یل-غوا جت بهذغ ناولا دوجو (دو زونزا كنردد

 ندرو عون چوا یروهط كناولا نسب رد هلی هطءاو روئدوجو هدنننهذم رل ڪو

 غارچرول ھوا هه رک ١ الا فر سرو ات سصب رونالوارلوا هجم وا یسکیا

 ند نشرروک یژلرش یلکدر روفو بو خس نم تٍب یا ںیہ دز

 نس ه:هروک نس یرون جوا لوا ندناولا وات نسرولرف د ھا شم سس یاولا ج

 نس هرکصتدنا رد وا ل-احاکع لوا یسکا ندرون ةنوک جواو هننبلا سا

 یدلوا مکو قرفتسم هدراکنر كوه تنس مکنوج نکلو كدروک یاکشاو ناولا
 هدهاشم یس لاکشاو ناولانار نو یداوا شوب ورو تا2 ندروناکس راکنر لوا

 یکنر هکک دروک سدریداواوت- مر اکذرلواویدلک هدف یکنوحیدلیف لفاغ ندروآ
 هست یفرهاظمکنرهارب زرد هل اادخ رون ایشاتاروهظی. ءاید)وا ندرون كاکءروک

 اعسا هدست هلا ثلج قح باثچ نو رو-شلوا هی روناکا ردهرمغا رهظهو
 ند سا ءاعهاتزا ندلجاوب سر ردرهاظء عیچ ره ظعو رهاط هل-نافصو

 له لسو هلع ی لات هللا لص هلا لوسر تلاسلاق رذ یبا ثیدح یفور) ردرونیرب

 سکو ءرمه حت روئلوآ تارق هلهجو جوا ثیدحوب هاراینا رونلاق كب ر تأ

 مروزوک یتان هکر د وسهروندوخ اب و هک ردروئو هرزوا هجو یکیا هلییسذاب و همه
 هللا تبأرو الا اش تاران ید ی ده تقی نالصاووابب دنا نان راو سد رواوا كعد

 ییایشا هلادخږون هرک صد دنارارروک ینادخ ادتا رلف-دنار ظذ هل ره رکساوو هلق

 لاق سو هیلع هللا لص یتلا یارعالالأس کرار اب کربا ندرنوءو رارولیق هده ے٥

 هایشالاةطاوبال هتدهو هللا روش یاهلءابش الا تفرع لاق هللا تفرع مب مالساا هيلع

 ییئاصو زا رولیق لالدتعا هر وه ندربا رلناهک ردیسکع لرلو نیا دنده هورک سا

 لالدتعا هلکنا هل دوح و كرو هدعب بوروک یناولا لوا همناطوت ررولب هلعنص

 اما "رم ردبیک نروک یناولا هللدوجو و لرون ۾ ها ط یکلواو ردك نالیق

 نیر كنر نینیمه * نورب دو ف كنر دید تمسل دن یوم ا ناف
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 ی دو> ا دناودیم e رتسزو دو ودوع تا 4ْ یوم ۹

 كسدنک ندلادجو دانعو روا شاوا عیاضو هوا 1 G8 د: .۲ فام دوحو لوا

 ۱ هک ردیحورو لفع كاي“ نالوا لفاغ نده - دارم نیا ر هل مت هدلو یزآ

 ۱ دوخ بنا # داوج نا دناد هوااردو> بسا %4 ىو ۷# ردر ردرا او, کا اعاد

 هکو لاحو رولب کو هوا یسیسا اهر ,دنک داوج لوا ( داب وج هدرک هدر ناسا :نیاسکاوژا

 و>و بجو ناغدرډ 4 یوم ¥ شابا ىو یهاج ینا ی [كشدنک

 ۱ طاغ نادرکسو هوسارس لوا (ردب رد ناب وجو ناسر فرطره * رمسهرفخ نآ
 ۱ هلی ویو رد: دبا ب باظو er هفر طره هب وڏ ندوف رده دءلطو ناغف بودیا

 ۱ نارربز 0 TE 4 یوشم % ردیجم؛د

 ردسیکو ینق یدالروغوا یز مزب کوک لواهک (تساج ه>اوخ یاتسا

 ۱ لاعو حاورا لاعو هیلوا راد ربخ ندنئلعدو ند:>ور یدک هک هسوک لوش ٣ل

 بک اریدنک هسک لوا هلو اهدبلط كرا یراکدب د توکاهو تورب>و ثالومع

 | هنوکو نسا رد ےک یسالا نظوبد مد ایا عباض نکا بک اراکا الاح یا ینددلوا

 ی ردن هچاوخیا ردهدّنلا كفوا: وا لس هک بسا هکر دکر ک كەد ەپسوك

 یدنک لوا لر كعدردهئوب ردلهاح یس لواو نس بک اراک نعهکحورو لععو

 | كنيداواراوسكنسوب كسید هیسوآ نالبف معزءواب یتبساو نالوالفاف ندتفیفح
 | یایآ A وک يسا. ن وکیل ت ہیسا ایچ 1 یوشم 2 ا فا

 كشداوا را :A س ول OE نالوا لفاف ندتفیعحر ر ی! ا دیک

 لب هکر بد كد نس بلاط ان نسو ردهدککلم كالا مس لفع ۱

 اکا سب عیبلاط كنان هکردهدنف حورلاعو ل-۶ماع نکلو ردحورو ل-ةعوب |
 | یکتقیف> کا لک هکیدنکو هلال یلفغوج بیما راوسهشیا هکر ډک رک كنید | ۱

 | یراکدید توربجو لومع لاعو «دکحور یدنک ینب راکدید حاورا ماع نسهروک |
 وهو) نس هل ريق هدهاشم هدکرس یدنک ینرلکدید توهالماعو هدکاءع یدنک |

 ردلکد رود ندنس ىسەل جوب هک ۰ نس هلوا مع هنزومر و E 26 املا °

 یکش> باو تار مک ش نوج # ک تسکیدزنو اد ز ناج + یوسم #۷

 ردناهنپ و 6 ندش رف تياغو ندنروهط لاک هاسداناج نالوایهلا اف (مخوچ

 نیہ ردتیااخو كشخ ندآ قوربب ورپ هلتاسیح بآ ینوردردیبک بوکر ب ناسا

 ۳ برقا جد ندان انجو ناج هنا-دا ناج ناج هسالوا رظن هلا یرظن تقیعح

 | اولعاو) یاب و رولا لی نم ها برقا ن نحو * یاوعفرب ردرهطاو

 ۲. .نک نت +
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  تروسص مزب 1 aa نوج دود * باذسع نزدناال
 هرزوا بآ راات و ر> ورلد رد- ۱۶۶ یا رد دام 4۵ هداب رد نري شو نعدوجوو

 هکن وچ ٭ تشطوج ابرد رسرپ رپ د-شنات 6 یو # یک هساک نالوا
 هیلوارپ ندلفع باد هد اک رر وص مر جات ( تک قرغ یور د تشط دغرب

 ید یداوا قرغ هدا رد ی دلوار هل آ نشط ہکنوج رد ےک نکل هرزوا ارد

 ندتفا- طا رارسا تاو هبلوط ن دفع تآ یراهساک نمدوحو مر هکمادام

 اما نک غراف ن دکمروک ناولاو شوعو لوا ییاخ ندنرس تروص اع هیلوارپ
 ردا رذک ن دتروص اع هلوط هلی رارمماو ینا كناو هلوارپ هالفع هکمد لو
 ۱ هوهالرخ ورولبف هدها شم یتوربج ماعرارمسا ر دیک نفع كالفع یاب ر دو

 لع 4 یو ۶# رواو نس د لک ل۶ بوراو ق> دواوا قرفتسم |
 ردنا هب یعا رد لع( یھ یوزاا حوءام تروص * یلاعرها- او تاھا

 تروصون دوخا و ردز ما نالوا بوسم هلاع دوخا و ردلاعر نالوا رها طو

 رد کرب ا و جوهر ندان رد لوا للا نر وص مز رواوا كم د ردر هاط یلاع

 رو در تایسو ناز* شدزا-س تابعو یم تروص هجره ٭ یو # |

۱ 

۱ 
۱ 

RRرګ رزود هطداوو هل-سو ها رد لوا نو تروص هک هند ره (  

 تروص یی راتآ غارا 1 نارق هک ینو تروص یروا ن دنلحا هلبسو لوا لفغ

 هلیسو هکشش هنره نوګا قا وا لسخاد و لصاو هلک لسعع یا رد نګو

 یدنک هغ هلو نالوا لصوءاکا سد رواوا برس هغلوا رود ن دنا هسرزود

 كنا یر اما رواوا نکم كاف هل سو نوک اردا رغ ینآرولوا یروٹ

 یک اوا مور ن دنکاردا تن | كسايق هليو نوک ارداو لوصو

 قلوا لضاو اکا رکاو ردیهاا رون لوا نالیق هدهاشم جد ی رو نال ینتاذ

 رواوا نکگ هءلوا هلیسو هلک ورج هک هلا هلیس و یکلعع كل سرلدا دار

 هدنسهب یهتروصان(ادزادنارودرندنینان *ارزارءدنهدلددنیدنات هیودثم ۶ ا "
 "دنهدوزادنا رودرد هیمروک قوا كنیحآ قار اات هيم روک یج ری وزازلکوک نالوا /

 لک وک هکمادام مالکر دقنردبسو ةطساو دا مم ندرت ردیلا هت یادخدا ممن دزار || "

 لوا ندنو هيه روک ربا ر ظن هزت یربدنو ببس كني قاریاو هبروک یجم رب وزار
 ندرت هرزوا ر دقت و ردغلوا لسعاف س بویلوا قاضم هزادنا رودربت نصم

 ۱ یدوحو كاوارود ندةح درع دوخاب و لد نالوا هدنس هم تروص داره ۰

 یخ دو هیمروک یج ر وزار لکوک هکمادام هکر واوا كعد هل وب ینه ر دعت ورواوا
 لفاغ دوجوان و لدنالوا ییک مت هکمادام قید هبعروک یحمنآ قارا ۳ ودنکر بت

 کل 6۳۶ 4 یو



 هل جا ترسم رد ین e ینعب راررپ وف نا رب ۱

 | بورمضم دشبمه دج ا ماتا سد ررزاب یفیطا سا كنارلبناک كد هتباهذ اعاد هرزوا |

 ۱ هکی دی رگیدید ام دّوم هل د هکر واک مزال لاوسر هداروب س زاوا یاخ ندهلوا

 یر هبطخ و تاود كرلهاشادعام ندنر هبطخ و تلود كمال سا مهبلع ماظعیایدنا |

 «هد-فلس سپ رواو لاوز ندرلمرد یرلمان كرلناو رولوا رمغتمو لد ت٥ هیلکلاب |

 ید یرلعان كن رثکاو یدلوا هخوسام ید یرانعب رش لادن ن الگ

 | هبطخ ك راهاشوبد انا یا-هرطخو اکر ج س یدلوادبدبانو ی دااق مولعما
 | لاوسو رولوا حک هج كلبا نسا ییرل نو تنطاسو یس هبطخكرانا ندنتنطاسو

 | دص هکنوچ * سای *هلجماندجحا مان 46 یوم 7 رارروپ بور, و : باوج * هردقم
 یگدانایعد ردیمانكنابنا عجیب رش مان ل جا ترمضح (تسام شیت مه دوب دما

 كازا اخ ییسعل رمع د كلاو یی كنا كمالساا مهيلع اسلا عیچ |

 ۱ حاورا عیج ین ی رم حود كناو یبا > عیج عماج قیفیف> كلاو ردیلک او هصالخ

 | عج هنلوارکذ یب ها كنا هکنوح ر دطرح ی هل هکر دیک یقیادح هعولع و

 | زوب مکنوچ ال ۳۹ شفاوا رکذ یرل-هسا كنابفصاو كلابلوا هلجو كايا
 ۱ نالوا هدشنودام ر دیلکا كد ادسعازوب ار ز رد هدرتف مز, مه ناسهط یدلک

 ناسکسوناسفط كد دزوب هفیعطا یقوردلخاد هدنمکح ت 2 كنو را ددسء

 | زو و رددوجوم ه دنا زوب وب یسهلج لد هی راو هدسحاات شا و شو

 هروک کوب یتقیهح و یی عرشو یان ك الساا هيلع دج | ترض > سد رد طرح ی هل جوب

 ر واوا نغم یتسهلوارکذ كن هلج یساوا رکذ كناهک هل باسا

 ۱ ٭ شوکرخ رگم ناسی رد مه 7

 :ررتقت نشب وخاپ اهرکم * درکربخأت سپ شوکرخ ندشرد 46 یوشم #
 الوایرکم كجهدبا هربش یدلب ارات قوج قو ۰ ,دکفیک هرش شوکر خ (درک
 FTE دعب ددآ هررد هک یوم ۴# یدلیارب رفت هنسدئشک

 رم شات یدک هلو سوکر هرکصن دربخًانرفاوو زارد (زارود كیدیوگر بش
 دام لس ردداعم لّةع هدنوب دارم دنن وک هدزار یکبارب هالو

 كئشره رولوا هئوکووب ی رازمبدتو ینأت هدنتفو كلبا عورش هراکرب كتب رابجاص

 4 یون # راردا عورشاکا ءرکصن دنا بودیا زوصآو رکشفت لوا ینرخآ
 افع 6 لفع یاب آوا تس اه, دقت لفع یادوسود تساس لات هجات

 ۱ لفعیداوم زدراو aS بک هل هدن ابرد لقد ردراورللاع هلات هدشم یو ۱



4 

 | نوما نار توپ (شوپ بيغ تریسغ زاروگینرفم * شوپ ابیعا ردب زغم دشاب |

 | بيق ندنرغ یزخءولا برع لک نار ےس لالاو معلا مالسلا هديل لاق ادهلو
 ۱ قاطم نیغ ترم یل رد هیهلا ت» وھ بیغ هدول دارج ندي ردیحروا
 | كراو کز هیچ دارس ندسان ؛,دیذ یرایلو نالوا یبحاص نشتر فم ن دریغ لاک
 ۱ رافن هات رانورد تفاطاو نھ ەروك ا قلخ یترانافرع لاکو یراناج لاج

 | كرتا هجرکا| لاقولسیقو لامو ٤و رد رابح اص دب رغم هکر انا اما رل نع :دوکریا |
 ۱ كتنارزا هنره یدا ندآرفد نددیداب ض هکنوح (تاستشد درکانف یس وب | | رھ * نا زرد دیدا زا اف نوچ هک یوم ل ردشماوا هدیشوپ و روس | | یراذعابفو بويع ندصاوخ"هدید نکل ردشابارمس ندماو ٥ نوع یو رددابسق
 | .دلاخ كغيدلوا ىج رميا یکیرللا یدنک كسرتود ورک كسیارتسا اش و | | او ندنارکا ردا شن لداملا ف ز ود نالوا نمی (نازک دوخ یا.هنسد ید رک | | زاب* نازا یی وج افورا تسب شه < یونثم # رولواوحو ااف یر وف

 ۱ (تسوه ماغ یشاذکباوه نوچ * تسوزراۆ اوه مد یعرددان 1 یوم ¥ ۱
 | ن-ههوف ییاوه مکنوح ردز راواوه هدندوجو یلئاسنا تسداروط دارم ندداب رک ا
 | كرت ییه-تاسان یاوه مکنوچ تسع! ردب ربع كناوه نه وا هنيما كناد> و
 شوخ لاک هلفحترضحو ردیس هبن رم یالکو ماهلا كن هیهلا توه نس يابا

۱ 

۱ 
۱ 

 ۱ 9 شوخ #% یوم ¥ رده a) قات هدشاشس» یاو قلا رخو كلنا
 | شوخ یرلمافی كیلاعت ق> (رادیاپ دشاب یاباترمسزوک * راکدرک یامهءهافب ۱

 نکد هژرخآ ندئلوا یس! نیک د غا ندشان راما غوا کار ز رواوا فیطاو

 | ناما طخ هک یونثم ۴ نسهلوا لصاو هی و هثما ماقمو نس هلون | دادعتسا هکلبا عامسا هلشو۵و شوک ییادخ ماغیب و نس هلوا قبال هع> ماهلاات  نسهدیک هسه> قب رطو نسهدیآ اوه ر هکر دک رک سپ رو-لوارارقر و رادباپ
 تئطاس لواو یسهبطخ هلرلهاش (ابدنا یاهبطخو کرج * اک ناو ددرکب |
 ندر ۵ رطخ كيمالسساا هلع م اظطع یایبنا رواوا ل 2۰ هرلکلات یرل-:اودو ۱

 < یوتتم ۶ ردیقاب نلواربغهو لدایت» رلنوب هکبسادعام ندنراناودو تنطاسو |
 : ناهاش ماناهمردزا * تاب رمکز ا این همایراب * تساوهزا ناهاشداب سوب هکناز ۱

 : ردنداوه یسکوشو تبیه را سهاشداب ارز ( دننز یرب دباان دجا مان * ين
 | ییسعیردن دا ربک یسهمان تزاجا كم اظع اینا رواوا یافو لدتع نوجا

 ردن دیلاعت یادخ نالوا یپ>اص اریک و توطع ینرصتو یسهمان نموکج ناسا 1

 نکلاوژ هلل وا هتغاولوا ید كناينآ هس اک لاوزو انف دما هاب رک كنيااعت قح ۱

۳ 



 یو نم ور کا او دو حس یت رم و و لاک 2, ۳ هارو , ك اروم |

 ۱ e هدسن.کحا ردا كا و رولوا زت لاعو رر ندالاع تروص هکلب لوا

 روااق نارم> |

 ¥ شوک رخ ندمآرب .دزاریش ندیلوت ¥
 ا و ۱

 | (دفدروخ ردنادوب یوا جور * دزربنو وک شوکرخ ناوییمه 46 یونٹ #
 هصاختو یدروا هکب هرش نعپ یدروا مش ییودنک و ارک یک شوکر خ لواالث |

 ندننروصودف یور كلا سد د ید آ قالو نف یر یدلہق هل اعهو

 یدئیا اله ینا بودنا لات هلیصح مظعاو ی یوذا ندن دنک ی

 ۱ ردم مش وک هرزک #* مشخو یزرترسزا ر ٭ یون م ۶

 یمعشج ندناوب شوک ن شد هکیدع | هنسدنک ندنفرط یبضغو تدحرش )مج

 | « یون 9 یدالخب مززوک بودیا عاة-| ینرزوس كن هفناط لوا عب یدلغب
 یرارکم كلرلر رې (درک هست ا زر ناشذپ وچ مت *# درک هسنسا ماب ربچ بز

 قداص كرلنا دعا یدانا حور# یہ یہ ندج اا كرلنا یدلبا دیقعو هنس» ی

 ببسنر ز 46 یوئثم 2 یدلبا هنسکشو همنسخ ین یرازوس نوا و و
 لوان هرکصاد یس (هیمهنآ نالوضو تسناوند كلاب » ETR مون نه

 كراوبد یس هلجوب مرفنا شیارب الصا هلیس هرو نعلی واقا كرلناو منرخشا یهعسمد |

 هلرکمو هلبح كرالوغو كرلذاط,ش یرزوس هلجوب كرلنوب یتعب ردیسادص كرالوغو |

 یکی سود هەی ضەب هکردنج عو نر دنااب لوغردپساداو مالك نالوا |

 ردسشلوا روک ذم قیفح م هد دا یهلیا ارد! لالل-ضا ی راذا بودا ادص

 ۱ رج هک نک 2 ناتو تسیامر ناشیاوت لد یا ناردر_ 6# , 4 یوم ر
 هک اب و ییسدسوب رانا ترب یرانا هابافف ولو ربص نس لک و کیا (تسدن تسوب

 1 E نیلبا افو هندهع هے يعط اینو رداکد یربغ ندستسوب ولنا

 اتا هلوکوب ییسهلا ثیح نم هرانا یهلا بض غرش هکر د دن اسل زم تسوپ و

 تسوپ 46 یوم مارو ها ناس " وید هاله ههروط یراثو یوو |
 تسوپ و رشق ( كرد دوس شک بار ر هرز نوچ * كلر كلر یاهتفک و

 وقت یتعب یک هرز نالوا هرزوا بآ ردتالک وارود ولرودو تالافم نوک انوکردن

 تسوپ نوچ نه“ نا یوم 9 ه-ءلوا یرارقو كرد تلا هک یک ماقراو
 تسوبرولی وس زوسو (ناپوچمه یهو س#ن نوح ن“ نا: * نادر. ر

 یا۰ ردیبک ناجاکایتسمو ردیبک سةل زوسوب لبیک با ییانمو لبیک
  دنواد-> یاضر رکاو رار د هلتحهم ظفلاکا ا

 ]| تسوپ € یوثم ٭ رردیاربعت نسب الاماکا هسرلوا قفاوم هلوسر یاضرو |



# ۲۰ ۷ 

 یدردلج و یتشاب یک نابیتشک هرزوا لوب كخاو یب وج ناعص سکلوا (رس |

 ( ما هدنام یم نآ رکف ردیدم *ما هدناوخ تشک و اب رد نم تەك یوم 9

 سا ههاک در وان ردهرخ لوب ی حسو یتشا وا ردن یدید سم لوا

 مشلوا لوف شم « راک و مال هعنو مشلاق هدنرکف كنا تدم هر مناف قالسطا

 یار لهاو ناسینشک دوم * نهو یتشک نیاوابرد نبا كنا 46 یوم
 در ن و ردئراشا ههاک كرب قش ک وب و ردنراشا هرخلوب اب ردوب هتشا (نزا

 هتسشا ههاک كرب رابا مەز هلل وب سکم لوا نسب ها یجی دبا یارو مابیتسشک |

 رابا معز یصمک نز ها ی ودنکو راب وس ويد اب ردهنشا هرخ لو و
 شدوتبم# دعوادناژ یمءاب ردرسر ۹ یواثم رانا لطاب ل: وان هن وک و و

 هک یش ردفوب یدروس لاص ساک لوا هدنتسوا كلا رد ( دحز نورب رده نآ

 یدنروک نورب و هدا و هدانز ند دح ۱ ر ددوج و كند: ور لو 4 هاک كر دارم

 تس رارا دش ا زا رظن نا * ودب تنس نج نا دعب دوب 6# یوم ثم

EEهسکمرخ لوب لوا ییسءب تدس- اکا نیچ لوا یدبا ناوا رف ود -> یب  

 "یشره یل ن  هروک تسار یرخ لوب لوا هکر ظذ لوا یدیادح ی هلی أ

 هدناسنا الا زل وا رظن لوا رواوا هدنق ندن سنج شکم رظن ل وا هروک هلتتیفح |

 مه رص نیدنچ مچ * تشنج شد و نآنچ شام € یوشم # رولوا
 ردق و مشج ردب رظذو شا كنا هک رولوا رد لوا یلاع كسکم ( تست

 راد ەم لوا ید ی ع ه.دارا دقع هن یاردا ثسار ھه ار ز ردردقوب کا ماهر

 كمالک وب و ا كلا-هع سب رولیف لاردا 4 لوا ید ییایشاو رولوا

 لیوأ بحاص 46 یوش ۶# رارروپ بودیا تراسشا هلی و نما رم و متن
 رد یک سک ءیحاص کالب و لطاپ ( سخ رب وصتورخ لوب وا مهو * سکمنوچ لطب

E Atسخر د هدنرب دقت تاسسخوارپ وصت ردسخ لبو انو رپ  

 هک ردزارمخآ ندقح لب وأت ی رلابا دیق رولوا لطاب لب و ات رولوا هنمائعم هاك كروب

 سکم رک 46 یوم $ رولي رالوا حح ءار دمو هللا الا رب ق لب وأن
 طساو یار سکع رکا ( یاتمه دنادرک تخار سکم نا * یار ۳ لفظ

 سکم رکا یتعب ر دبا مه یعلاط یسکم لوا هسرابا لر یلبو ان نالوا هلیس |

 كنا هسرواوا تباث بو-لبا كرت ییطاپ لبو أت نالوا هلآ ر لواء نالوا برمشم |
 نولئروق ندکیکر لی وات سد راهازاورپ ا ت نا دام چ زا نو

 ps وات شکم رکاردھجو مهوبرلب وس قیقح هسرابوس هره ہدعب |

 4 یوننم رال تبرم یاد یک یک امه تخ ین هیلیا كرت هلبا حک رکفو ام

 هک شک (دوب تروص روخ رد هوا ح ور * دوب نربع نا ۱ شک هو نکن ۳

 ندلط اب لب 1 هلا حک رکف اکا هک نلوا سکع لوا مالک ردت رد ہدنر دقت سا ال |
 aa aaa GaN aa r ATR EERE نسب در
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 علام هغلوا لاو هاد باجر درا. ن دتګ ها وام كة هک اوه ينم

 هوا لبازاوه هکها دا رد. بک نل-هفاوه اهرم "هزاورد لوا ار زرد وڌ

 4 یوم $ نلوپ لو صو هه> باج تالاس و زل وا حوتف» تقیفح با

 ذاا ہلا یساوهیا (اررکذهن نک لی وانار ش روش وخ # اررکب فرح لو: در
aتافیع> ییسب ندشلبا لب وأت ییهلکررکب اس يک ندیک هتتس لطاب ل  

 یکبدنک نسشم هرب و ین۵ هرزوا E یاوه یاضتعم بولوا عاطء هاب

 یک. دشک هک رداوا نالوا بحاوو مزال یعل لکد ییدحو نارو هلبا ليو i هنارق

 لب وات هرژوا الف دارم یار و نت هرودن وا هنارف ترە بودا حالصا

 یراوه یا-ضتقءو هرلندیا لب وأن هل وک وب سپ نسس هبوق «رزوا یلاح بوی |

 6 یوم ۷ ررروب بو دبا باسطخ ز حب ول لسیسر هراتلبف ۸ دیو یزوا

 لب وأتیا ( یس "یپ-« ونزا مو « نکا نارق لجو ON او درب

 لو-سر د اسحو هللا دارم نسردا لیوأت نآرف هرزوا لا اوه یحاتض لا

 یقسوع نشورو كال نس نمابا لبو ۰ روا لسو هسیلع هللا یلص هللا

 یلاع هد حالا سة یساس۰ كياو نآرف یس یدلوا یرکدحاو قحا ندنس

 یدلوا یرکاو قلا ندککی دلا لب آن رزوا كلفت یا ود نساما رز ءسورو

 قب رط ىلع نوجا عیظفتو عدلا هرا هک هنو کوب یرخ لوب و سکم سد

 لوسینک هسشناج لطاب لیوان راندنارم-سغت یھلا مالک کات راردہا داریا لیلا

 (راثان ددو هوای هر نا ردا رمى نه م ) هکر ايعا ریست د هلب ار یدنک و

 هدد ردتلوا دراو هدو راندا لدو اوربا هلت ور تو یب رمش تد

 دام 5 یوم ۶ ردو E ۳ هکر دسشلوا عقاو تب جواو هد مدد

 2م e سکد وا هک رز کب ۸ تام ت لوا ئال ۳3 ی AT یح 9 هم لا

 رد * ت بارشرب ی رسوا دوخ زا + یونیم ¥ Tela چک
9 

 بارش RE بەسە رس ندو یکم لوا زس ) باتفآ هدداردو> :

 یک ارداو ےھف ردو هرذ كني دنک یعب ردش۰ روک باتفآ ی س هرذ كنسددنک هرزوا

 ( نایب رد هدیاشارنازاب فصو 4 یونثم ال رد شابا سارق ي روا نیرو
 یعا د شا یفصو كرل:اغ وط هال صد و نا (نامکی مقر یاعنعز ھه فک

 معزدر عو شعاع ا٤سا هدرلباک نانلوا ناب یالخاو یفاشوا کت ان٠ لاعنازا

 چ وا نظ كك رو سکم لب وات تفا ز #

 € رس ¥$

 تشارفا یمه نابینشک هم ٩ رخ لوپ و ءاک كرب رب سکم نا + یو ج
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 یدا ن امرف لباقو ید اوا یار لو یدبا نیم عرب لالا بک:مو نرد |

 ل-بلد نامرف كرت * تسنامرف لوبو رد یمهم * تب *یداوا ناجح ر لو |
 دەب ندنفیف> ءا ثداب ی داوا یی دبا لوبق ینافرفو نما یدوُمات (تسداعرح |

 مک هرزوا ناوک ا ءاپسو ناهج یناخ یدلوا نادر نامرفو ناجر رعا لوبق
 نعوالا كلفالو # رررد بواوا نا جرت ن دس هبرع كار طح لوا ضراف نیا
 « يون مل یسهو لفي مم یر اد و ۴یت سک ی دهلا یه هد :كالم هب , * یتسطایرو

 ندنلاع تد سذب و تیدوبع FON * :ربثلا یراردلا لک ی دته یو |
 ادا تدوبعو اد- چ ند طب تابضتعم اما یدولبارثا هفواع عین لوا موج

 اک رک( ید لوا ناسا و نی مز فرات و نازتسخا ریما هرکصادک دالدا

 هد رد ی افشنا نس سد «دنرکفو رظذ هسرولک كشو ل اکشا نوا صضزصخ و

 ه دصوص وب اذس#ه عم یب هغاط نالوا ریش یا ها کنم م نسمروط هه, ڈو تش |

 عابتجا هن رزوا كلوب ی دووه ج رد داوا هدراو هن سش ثیداحاو هغ رک ثبآ
 اوضرعو ةبآ اور ناو رمعاا قشاو ةعالا تب رفا ) لادن لا ناق * رد ایف

 هک رد, ونکم ید. هدنیعګګو رد-تات هلا هرب ڈک تیاور ٭ رتسع رس اولو- و
 رایدلبا تراس | هرد هام تریضح لوا رلیدتسا ثیارب ندلوتز ترمطح هکهرافک

 بوایف رذک ند-:ناجر یرب و ندشناجرب یر كنغا طارح بوش | بولوا هزاب یکیا
 یا قح سپ ردقوب تچاع هل ضفر دروهشم یم هصق یدراو هنما ةه هنن

 بارتفا هکوب لاع ی دكوا بب رو تماسرق رر وربخ ن دقافشنا نالوا لصاحوب
 رعقلا قشنا دقو ردرمف یناقشنا لوا هکیدلوا لصاح یسضهب ن دشنانآ هلتعاتس
 هب اضهو نیفتح روه جو نب سسف» تعاج زولوا دب وم یی اتوب ید یآرف
 مکتردرلشمر و نسانعم هما ملا مو رمذلا ق شنيس نبفا وم اما ر دراشلوا بهاذ

 كرلنوب و رمقلا قشنیس ءانعم لاق هنا ) هکر ایا تباور ندنسابابا-طع نب نادم

 ىلع نح ناکا! م ال ساا هيلع ىلا دهع ىن رحقلا ق اتشنا عقووأ هک ردو یی

 ۵-هان رهکحا قح بانج هکر دلباف ارپ زردلطابزوسو راس طفالا لها نم دحا

 س زلوا شلوا دهون یکو هدنروا یک كمان ندنفیدلوا هک و هیعسوک
 اراوه یا *ناب ز تفک زا هب ناسعا نک هزات 46 یوثم ۴# ردساطاب لب وتو

 ار ز هللا هزات ندنزوس ناب ز هلا هزات ندناجو لد یکناعا ( نا ھفرد هدرک ا

 یارولوا لرتشم هلا ءا قفا: هکر لوا ن اس الاب رارقا هساوا نانج قیدصت
 تسهزاناوهات 1 یوم هن یاوه هدنطاب و هدنا-هن

 ردیوفوءزاناوه هک مادام ( تيه زاوردنآ ل ةف جاوه نیک * تین هزات ناسا
 ردلکد یرغ ندنلفق كنءهزاو رد لوا اوهونارب ز ردسلکد لعاکو هزات ناسا

 هک
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 ۱ هللا هفیطاو غ ال هکیدید مالسلا هیلع ربمغی ترم ( ار هتسکب لر یدویبآ #

 یک یکیدن وس خارج قاس رواوا یپسک غارجانررونک ضرم كاهتسخ نالوا |
 قهاغت یناوا رو هنکعو کشا هلوا هن هده تفرج سا روش وس ید هسکک لوا

 ررید هي لصتف ھا « ر یرب یلابحو قور ن الوا مطل دوخا و قلوا صدور

 . ردناروسکم صم 6 هکر اردنا ادنوندروسکلا ارباب اابرع ترع هقح بانج ن وعکنا
 اراب هنج یدنش کر ê هنیکشا دوخ یاب هر ن رد نوچ یو # أ

 ۱ وک کرک دەي كفانا ن نس هدتعاط هاروب ربج لها یا و ( س

 كغاناو نرسرلبا و رهنما یک ندب درب كالا هنو نسروک هيك لدلیف
 ]| ضرام# توی هتعاط ه او ماب یو جو نسرخ ها تااس تک هلرم اج

 ردن دنراهاش كلما رهتسا یرانلبف تعا تطو ثدایع رااوا نو

 تاداسبع هژب و رار دنا عز تردقو را-تخا هدزب قاخ هلاو ردبک رار د مت

 ۱ راک دیو ادخ ترم > سا زاب هتسب ورجاع « دصوص> وب دوز و راردا فیلکت

 | نسرب وس ؤب د ماب هند هاو نس سرابا هد هيك ن دهللا داش هکر بد هرلنوب

 | هدع> هار نهار ز های هت کش هع> قب رط ی ؟یدنکو هلوا یز هت دسم یرانوب

 | قاس و ینع» یاپ اک تس ق> باسنج 2 دیاوا اون یب واو دبلق هتسکش یکیاپ
 ۱ ¥ یوم وام ۷ ۍدرروکر یدرزوکربا هدوصم ل زن« ییسو یدررب و انعر قارب و اند ی
 ۱ ید لماح * تسشار و قارب اروا دیشرر د # تسکش ششوک ه ررد شان شان هکناو

 * هانشز تقر ذب نامرف نوئکات * * دش لوبقمو ۳۹ نامرف لباق# دش لوخوا دو

 | دشا نزا دعب* ورد ید رک را خا نونکات * هابس رددناسر نامرفن زا دعب
 ۱ ما ی نارد ی راد كدشوت شب * رظارد دنآ لاک شا اوت رک * و ارتخاربما

 [ یراقآ كل راس كناواصاالصفا هیاع ریه لوا مه ی لهاک یا نسا نحروک

 ۱ كترمه> لوا هکیدا وا دراو هدیه مکتن یدلوا مروت هو یدشش هدششوک هر

 | ترضح سپ یداوا مروتم یرلقنآ راس ندده تّرکو ندایف لوط |
 ۱ مدقنام كالرفغ دقو اذه فلکتا هکیدید هرمض> لوا اهن هللا یضر هام

 | "روس ق بانج سپ اروکش ادبع نوکاالفا مالسلا هیلعلاق رخأانامو كينذنه |
 ینآرف اکسوب داب ندب (قشا نآرفلا ك یلص انارناام هط) هکیدلبا لازنا ییهط |

 دا لټ ارمدح هل لاسهف یدرو+ لدابا لانا نوا كەر و با هک سفن هل داسع

 هم ظا یحاص ۰ درب ہدبضق یوم 'وو اكلم اھاناف كف لبه قفرا ۱

 سضلا هام دق تکتشانا * ىلإ مالسظاا یپحانم ةن تاط * تیب * رد تورو تک ۱

 هن رزوا كناو یدشن قارب هئرمض> لوا هداسهلباقم نود س * مرون |

 لاتا لءاحقافآ " هدیز بلوا نالوا یدروتب هی السعا Ê تم سپ یدرتوا
 سس

 و



 | (تفربخالهلءناتوندول )دج اب هکیدرب و باوچ ویدهل وپ هدقدلیق لاوس ود |
 ۱ یدک دکد ر هوو نب لاک همح نرضح یاکلاس د ل٤د سا

 لوا راو مالالا هيلع لسا ريج ءان هل داوا ی دا دءټ:سا هب ورارا ندنس هب رم

 | ندهب وب ند رارسا نیو ایا ثراویا هکر د هسذحور كکلام

 | هت د نم یس دهام كنتاءصو ناذ كفح ترضحو منح هدازواج هب ورلبا

 | مدآر وزلبا ندیم یدنک نی رکا هلباربس هبناج لوا هللد اعسم نس مزح هدیک |
 ۱ زاذکبا مو 6 یون رد ردررتمكابا انفاوقارحا نب یرو لح مو

 ه رک ص دلو وق یب نسس ( ناج ناطاس یاد وبن | نمدح *نارشیب شپ نیز

 ١ مالساا هیاع لاج ترە > مکن یتاطاس ناحیا یدیاوب مدح + روسو رلبا

 ۱ كهز روم هلدرا و نا یدد هل و هدجارعم هل ] 4 ابدنا نا طاس ترم

 ىلع بوئاو تلاحوب یخد هدلماک ثراو نوصغ دلوا همان تیسانم هد ام |
 | بشوزور تللاس هک ردک رک سیرلبا رخأن هوکوب ندناو راب وت یزوسوب اکا
 SEF ششوکو و یس هک دث .یقرد ردنرک> ع ق) رطو هلوا ار کحو لع بااسط

 | .درمک هکدناد نیمشوآ * ربصو رک ی لسهاکزآ دنام هک ره ٭ یوش #
 اضعا ەد یدااق ربص ین ور کش ی ندنکدزه اک ہک E f لوش ره (ربج یاب

 هب یهلا راو یدلیف قحتدج هلنا سو ت هلسلقو ب مع هل يح راوج و

 ۱ ردیک گاو ربخ وروط ن ابا رج هک رولس یو و هک لوا یدلوار اص

 درب و تئکمو توف اکن RET یداه هملتث تعاط مب هللا مارا هکر ید نعل

 هداج ی دارم كسفنا ذه عمر در دقوا متبع رو نردق هئدابعو تثعاطالاح م

 4. یوثم *% رواوا ترد ین وزجاع ندنکاله اک هساک تعاط اما رولو توق

 لو-شره ( درکروک ردشیروخم ر نامه ات * درک روج ردوخد روارپج هک ره
 یدلبا راهطظا تعاطتساو تردق مدع هدنعاط ہار ینه یدرونکرم> هک هسک

 ناسه*ات یدلیق ضراس نکیاراو یتردقو توقو ی دلیا روجر یب و دنک لوا
 یوءینآربج لوادوس> او یدسلبق ك الهو یدلبا هد هربسقء ینآ قاروجتر لوا |

 س هلوا كعد یدلوا روتسو نوفدم هزوتفو لسکروکأت یدایقاه دستم هلازەم

 هئردفو ثوق ىو تمعن لب ر تردق م دع راهطا هءاط:-الاو هد ردقلاتم

 ضم یالجتسا كليا ضراس# هلغال ةمال- لاو ةععلا م-میکتن رواوا ثعاب

 (اوضرتف مع زا سم اذا کناف اوضراسال.مالسلا هيلع, لاق اک ) روایف تماقسو

 یک 4 یوم ¥ و ت توروتک تن ستم و ی

 4 9 ۱ 7 و : 0 یورفا #



#4 ۷ 

 كن هراما سن هکر اب ره دصح ندهص یدسلشا هد سوک بوی زام یر

 | راعشا یف داوا ررقم یسلک هبضغراوریش هل وا ربخ ان هدکلک هبیدنک ی ادع |

 تسسو ماخ دشاب ماخ * ناسخ نادهع هک مک هک نم تفک 1 یون 3 ردا

 | رولوا ماخ ید هع لرابدلوا هکمدېدن نیایش نالسرا ( نآسرانو |
 ۱ ۱ 4 یوثم ۶# رولوا یتا افو دهد ینهب رولوا ناسرانوفیءضو تسسو ماخ |

 یسهعدمد كرانا (دشچ رهد نیار دییرفب دنج * دنکفرخزا رم نانا همدم ۱

 هت ر دلار هع ؛ نب رهدوب یدرشود ندکشا یتب یس هزاوآ نالوا هلفاغاو

 را هد لا یرابحاص هراما سن هکر دو هص> ند هصق دنور |

 ۱ نمالم هئوکوب ییسیدنک هلوا ه هنفب رفو نوتفم هکراب ره و نلوا یلاسخ ن دععدلا

 سپ ه نوچ # شیر تس» ریما دنامرد ته« € یوم # نلوا یرب ۷ دکلیا |
 یرادئو ریدتاما ر دکعد وللا-ءص كشوک شا ر تسس ( شقجا زا شاب هدا

 | لام تب وب و رولوا هب ر دصماب ه دیفجار وا هباسک ندهسوآ نالوا فیض |

 | یبو شب ر تس روااقرجاع مکح هکر واواوب مالک ردقترولوا عسقاو هد-طقوم .
 | لوا ینءب هروک ین کوا هلو یت درا هل ن دنفلقجارمما لوا هکنوح ربما a شیدا |

 | هسا دی افیهض لوا هروک قدراونکواک هددقو لوشندشص۶ و تاج هک ک اح

 ۱ ری-شرولوا مورح ندب اوصاب یآرو رو ااف ه دناامورفو ز جام «داز هثد تفاجو ۱

 | هار 4 یونثم # یک یغیدلوا مورحم ندباوصاب یأرو یفیدلاق زجاعرپساد |
 | هجو با هدش و .(اهما نانیرد ییعع طف * ۱-هماد ش شرب زو تضر وتش

 | كماةء یایضتقم لوا ع یصم هک ر دلوا لوا هجو ر واوازاج |

 | داب سپ ه نوچ فوذسح مالک لوا هلوا تاع هفوذح مالک یکیدلبا تاالد |
 ۱ شیپ هکر د-,جاوو مزال هربما سپ هد هک رولک مزال ن دنلوق شاقح ازا شیب هن

 ۱ راومه ارهاظ لو | ار ز « روکر یا غف هلن طانستحا ةعادقر رهو هزوک تاو ۱

 ۱ ماععاحر 1 ینعدردراو یط ف ینعم هدنګاراءان ر دراوراقازوط هد تلا كل اور دة طو

 | زاتفرکاکا بویمروک یراماد نالوا هدیهلاقبرط هس زانق ولس هلرب دو یآرو هسرلوا |

 بویم هدا "رب٤ ندمالکو مان نالوا نع می یالکو ماننالوا لو فرظ هبانهورواو |
 | ندنتفاج هدلوا تب تبب وب هک ردلوا ینأ هجوو رولاق « دنلفغو لهج ٌهطرو
 كع دهلوي هرزوا هجووب مالکر دت هلوا لا هش دلا تس سری ءا نیمروک ندرا نکوا

 لوش رهاظلا بس اب وکربما نیمزوک ن درا نک وا ن دنتفاس لوا هک رولوا |
 ردفو یه هدنعا كلا هکر درلءا لوشو ر دراو راماد هداتاا كناک ردراومه هار |

 | رهو نروک هکر دیبک لو زودارهاظرسا نالوا هشدنا یب ورییدت یب نسب |
 ۱ ER ررص نا اما رانا سارق هل سور لصو» , دوع۶۰ ینا

 # ىب رد.



  Eنو ٤

 ەن ناي كىنو رھا داكا هوا تدشن ردفوب یراف اف ۱
 رول و انیهغ کا هز ودغ و سب روایفراهنغا 5: وادڭو ضد هش رر یز

a 9هک زم هتسحا ریخت یدرک تروشم . 6 یوش ۶# ردزوذغم  

 هکر دب وام راک ب ةتساضا بوشف نکفا ظاع رولق قاتا لوك 4 ةر دد ضو ۱

 ردقافتا اط یزانوداسضت و داح ا نیع ینالتخا نالوا رهاظلا بس ؛لرلنوب |

 هسسردنااضفا لح رکا تولا ق اراستٌشاو زومرو ندر هنر هکر داوااادو لقا

 | بس اس هل وب هسیعا شاف یترسهات بوایق هلماهع ةلوکوب هل ر یلزادلا ظ |
 ۱ دنع هکر دشم زاب زوسس چاق های وب هک رد ندب رورساما رد وب ام نالوا

 هداسعم ضمب هکر دم بیاس با ندنوب وردبعال قارتمک بئاصلا لقع |
 مراص لکلو ةوفه مع لكنا یاضتقم اما ردسشقل هنر كناو شا ديلقتاكا

۱ 
۱ 

 سپ ردراهفته اتسم «د-ض وصخ ضالخ رلنون هکر ابا مرج بیادص لفغار ز

۱ 

 ۱ رها یزد ۰ ۰ اریأر هاو كتا لا رد ب رخ ق £ باوخج شات

 | ترضخ ( وبربغ ی درت ی سا وس زو * وزا یفرکب ؛ شبوخ باوج وا * اریاپ
 | هتسب یدرل هسسابا هرو اشم هلع ارک باعا هدساخمر نو م الساا هیلع ربمغی

 ۱ مهنع ها یر مارک باوا یدردنا ترو هن هدټش ولو روتا یا رت ۱

 كدالساا هلع ریمفس ب افطاو یدارمخ ی مهحو شعد باۋ هلو ر لوا

 كماللا هيلع ریمغس نزم هد ر داکد ین عدم بان كد راب دنا رخ 1 نادایح |

 كم الک مصخایدرلب ر وس بو دیآ دیف» PONTE ,یراف مثبآد ۱

 لوا ی دروط یباوج یدنکل وسو كوا هلق رات هروک اک اودیلیپ ساپ ندرس

 هد ار راب ربا ن دعالساا هلع دج ند ورا, مع ندنلا ویس كلوسر لواو ندءاعتا ۱

 نیهجولاوذیدیا هساوا ھه يک ضعب ندنیقفانم هدهرواشم نیحرکاو یرُغا مهف

 *یتاوا بواوا علطم هثید>-رس ب ا۱ ی افرع هکیدبا رزرو فن رش تیدحوپ

 یدراردبا قالغا ن راناسه د باوباو اکیا ن, راناضسل في ناو رعمخت نراناسنج

 مرح الاما ردشاوا د راو مکباوبا اوقلغاو مکایفسا اوکاو مکتنآ ورجخ مکن

 یدزار دیک هنن رهاظ یانعم جا بوی اوب ندنیس كنوب رلد رغ نالوا

 + شوک رخ رک ةصق #*
 ( نز ههب مش شیپ دش نازا دعب * ندش ردنادرک رخأت طاس 46 یوم #

 ىج روا هکب ,زرکصفدنا ی دایا رخأت تعاسر «دکفیک هناج مش شوکرخ
 | *راد دناموا ند-شرداک بان ناز ه ی 4 $ یدک هثکو ا كنالس-را
 | ندببس لوا یدااو کد ںکلکھک هکشوک رخ لوا ۱ (رمش دب رظیمودنک ۍمارکاخ

 ندبضغرش ش یروا liy o منا شعب یدر راو درر وذ موج زیپ <: یانرش
 رد



# AF 

 اکا ح دم یروا ندنسافص ب هد آکا هکر ولوا هوک ون یه هبح و سد رولوا

 ههفاشاالبافت هدا رح نایسا هانآ نف کالذک روللوب رولا ییهزب هننآ كسروا مد |
 راځ رو رولوا ردکم هل تسهطشاو كنالک دوصقم تالآ تأ مك سای وس مالک |

 لوصو یسلیوس یکهذناورد كناسنا ابثکا زوسوب رولیزوب بویمرتوک یدایم |
 هدنصوصخ ىه ذمو باهذو بهذ اوسال رول يف راءهشا نس٤ د رولوا عفام هدا رع |

 مالسساا هیلع لاقاک ر د شلو ا دراو فب رش تیدخ نوجشآ كلی وسزوس هعرحان |
 خملت زدشلوا دراو هک فن رش ثیدوب سپ كبهذمو كياهذو كبهذ زا |

 باقذزا * تبل ناشنج دنا نایرد ٭ یون # رررو-ب بودیا
 زکر ه ندب تو دزآ یکبل ندتساشفاو نايب كن هثسف چواوب ( تبهذمزو بهذزاو

 طظّعحا ا یدنک هئاسلا ارز ندکهذمو ندنهذو ندکیاهذ هلبوس

 رد * ودعو رايب تسمح ار هس نیک 46 یو # زلوا مرو نزح رب |
 جواون دونخا ردقو> نتشدو مهخ هحواو ارز (وادناد نوح دئسلا تنیک

 هل یتر ندرلئوب ود-عو معخ ه دصنوح ردقوح ندو مھ نو..ا

 لک * عادولاود یکیاب یب وکبرو € یونثم ۴# ررو_ط هدکوصوپ كس
 دوسخ كسدسیلبوس یزار هبهسسوگ یکبار رکاو ( عاش نیدشئالا زو اچرمس
 یدسابا زو ا۶ یب ییا هک رس ره ارز ردسمز ال كرو عادو هرس لوا

 دوخا و هیلبآ وا ندبل کیا نوردرمس هکهدنامه عب یدلوا یک س

 ۱ ةر زارا تساب سی ر واوا ررقم یروهظو ع ويش هیلبا زو جت ند هسع ۳ یکبا

 | هللا تروشم هلراداوا مرحو لها هسرواک مزال هزواشع رك ا زذ ندزابشا دوخ او

 ۱ قب رط ىلع یراب كتسرلب وس هالاقم ناسا رکا هلل وس هللاح ناسا هرانا یکرسو

 | هنانععون زب زعاا هرس هللا سدق راک دنوادخ ترمطح مکتن هلا ةراشالاو ةناتکساا ۱

 * مهب یدشار هدنرب هس درک یو # لرروتب بودبا لوڈ یرا هدنرپ هدوک |
 تیاذک رد# بوح هدیشوپ سمدن راد ترو تروسشم » لازا س دوی هاو نيم زر ۱

 هرژوا ر كس غد هس راکرب یتوف یجچوا چوا یکیا الثم (بوشم نکفا طدعا ۱

 ۱ ناسا هدص وص> اوا ضالخ زروط ترو-شم رنو راروا اق سوبح ندا! ۱

 | یرالوا نکف اطاق هد انک هراثاوا رظان بوخو روختسم ینعب هدرشوب رس هللاح |

 | ندنرابارطضا نانزرپ هل رب یر هاک زرولوا نکاس .اک رلنوب هکرواوا نک هلهج ووب |
 | نکرلیا مهوت ندنرائوکس كلرنوب روا رظان هرلنوب نامه سپ رارولیق لدجو كنج
 رو هک وب لاح رابذلیف تد ساو ثلا هتیمزو رازداوا سوب اه ندصالخ رانو
 1 ۱ كن كرلتوب زکاو رارد هد هرواسشم هدنصوصخ قلوا صالح هللاح ناسا

 ۱ ê2 ر, کد, وردرا رگ د :یأرا رم ر هکر اردا مهوآ هد را «-روک ن رالدج و



‘to $ ¢ 

 یراخ ووسء نبش ٹیدحوب (نفوم را شنسلاک تروم # نزیار یانکب |
 هلا لص ینا لاق) زردپا تیاورند هاما ییاسفو ندهر.رهوبا یذمر دوادوباو

 بلط نیر كن هسک ر, هس وکر, هدراکرب نچ ررید نالفنم مالا ف نالف راشتسا
 سٍ) لرو و نسا تەم اما هله یا راز د ۵ ار رد و ما ید نۇھ ھسارا ۱ ۱

 نف هکردبجاو ,راشتسم یتسمب رد ثفلیق نیما هٍوک نالوا باط تروشم نیم
 لوا اص اک اہ ابا باط یارو د (الما لعغلا اذه ین ےل صم لله) ندناریشذسهرب

 رر ےک تاب یا ەم س) ردشعلوا ذاا نیما را شام ارز هر هر یک واريو 1

 یآریا هلا تروم هکید د مالعاا هيلع ریه شوک رح یا هکر لبد د هاب و رخ 1

 ارآ مز ما هر اذاما نیءایزب و هل !باط و ند داس رد وم راذتسم هکنز ۱
 شوکرخ رب تند و نارم عج زا تنه هد)گوب س) راد د نسهلو توو ةارلوةعو

 هک هدتفو لوش رردیک هبانعء شاک و رار ذا ےعز نسکع بودیآاعخ راضعب رولوا ۱
 بلط هرواتبم ندنافرعو لع بحاص رد-وک ولتعص ءاهب و واتعیبط نارب خم ۱

 سکر ھ ال وا راردا عانتما هل هجو جاقرب ن درلنا رلذلوا ل-ءع بحاص روسانا

 نعوا رددت ریب دم هدنامزره ااو هاوا لغعاا لماک رکھ رداکد قد هب هروا شم
 رداکد ا كالا زار فذکه سکر ه اثااثو رولک كت تغ> اکو تفج كنماک هل اضف
 سبهلوا نوصمونوفدع هدنازارمسا هکر لیدید نویگنارارمسالا روبق رارحالابولق

 قلاهکناهدو كلی وس مکت ردلواو یرحا كلا سن سحو اطخ كلی وس لدزاد |

 زرروب مهفتهزهلنایب وب ارض م كني |

 هک ارناشیازارزا شوک رخ ندرکم ن ۱
 قاط هک یهکدیآ قاطتفج * تفکز اپ دیا ےن یزارره تفک < یو #۶ |

 یهاک ارز رداکد قبال كعد هراکشآو رهاظ یزارره ید-آ شوکر خ (تفج
 ہند كت «دنوپ وایراک دد یک یتفج میکتن رواک تفج كتیهاک رولک كنتفچ
 كلداعر ها روما سپ ردا روهظكت یهاک هند تفحو ردنا روهظتفح یهاک

 < یوم ۳# نلوا یاخ ندررض كابا رایتخا عوقولالبق ینا نجوا یعولعم
 نه كتوکسو تعع یا ید (هنااما دوز ددرک هر * دآاب یز مدرک اهصزا |

 هنزو و هبدشیآ كسروا مد یرتوا ندافص رکا هک نياق سفت ساحو نایب ۱ 1

 | هبلث هد ورولوا ءرتو روئالوب هلعزب هناروغلا ىلع كسلیف حدم یسافصوشراق
 | هنیآ سپ هسپا هنره رواوا دارم بارتا لثعو هنآ هبل دغ ردفو ذح لشو روک ذم |
 ۱ رولوا تراریع نددادیتساو تیبا هک ەز س وک یدامهجو یافص لبابسا ۱ و

 ۱ هباک ندحلوا یتسیلباق اکا بویمرتشوک یدارم هجو یساوا هربت كياسا نیو |



 | ندسک ناراره تازمه ناسل>و تاماسماا تابار طضا رکا نعد لک د ند ھسھک رب
 هب هسیکرب نامه رواوا عدقاو هب هریک رکا نیل لک د ند هدهآ رب نامه رواوا ۱

 | هنماوه سب رد یوایسکلوا نکبلردوبیحم ینیبداوابهاذ كنيم ثویرورمس لک د

 | راکنا هندوجو كلرلنوب نسرکآ رد مزالو دال كاا ربیعو رف نیم كنهرطاخیکیاوب
 ۱ 4 |یرا رطضا تو مدو انو هلی رات خا ٿو ٥ هدابد وب كسا ود كنسات هلراربص كسرابا |

 یییطایشو هک الم وبات هلکه روه لاح رد رغ صاتوکلمورب ؟۱|توکسام لاعو هلو آل دبم ۱

 | یری ۲ و نسشلا درینزوس كراکا نس هلی هدنامزلوا هلوا لح لکشمونسهروک |
 | هفئاوط تیلبا ر اکنا یتدوج و كايطابش و هکن المزوسوب نسق رورمس هکیدنک
 ۱ هک الم هدجراخ هکر دراو ھ و ضعب ندالفعو هفسالو ارز ردنحو مازلاو زرد

 | ند هیضرا هکیالموه واعسیاوف دارم نده واس هکنالمردق و یدوجو كیطایشو ۱

 زا توقو هاحور یاوقو رکفو لسفع دارم ن دناسنا هکنالعو هیضرا یاوق دارم
 ۱ دارم ن دسانخو ساوسوو هراما سان دارم ندناطیسو رد هبلع توقو رد هيلع

 | اولعا لهاشلاهانک یف نیماکلا نم نیمرطا ماما لاقاک) راربدرد هههاو توق

 ارش ناو ةسيئاحورلا ىوقن اواواو ةکن اللا اورکنا ءالل فعلا ضەب نا هللامک جر

 ۱ الواسآ روالصا ۰ نطاونیطایشلا اورکنا ذقدانرلاذفاک وة: "ر Es ةةسالفلا ۳

Aer5 | لها مامو ةبرذدةااراكنا نم بجا ااو ةي رس. هه یا اب تشد دن الام كلذ  

 1 ۳و یا س (راسخالاو نآرقلا صضوصت میکس عسعه لارمس>الا

 أ نسهروک یرلنوب هدفداوا لدبم نکسح ات تالا ربص رل هسک نیابا راکنا هیطایشو

 | یترلزوس كرلهک ند هکنالم هک س هلیق هدهاش هدنامز لوا هلوا لح نکلکشءو

 وبزکیدایا ادنقمو رورمس هزکیدنک یرلیک ندیطاسیشو نکیدلبا در یتراماسهااو
 | كنبطا شو هکنالم هلوا مواعم هدکدلبا . دهاشء یرلنا هکردلباق ید ین٥

 8 هندوجو كرانوب و زکیدلبا در یتزوس اراک ندنیعهحو ایلوا نيلبا را رفا هندوحو

 ٠ نکیدلبا ادتقمو رورس هنکیدنک یرایک ندموق نیلا راکنا |

 هک اروا هشادنارس شوکرخزا نار ندییلطزاب_#

 ۱ لاردارد هگارآ نایمرد # تسح شوکرش یاداتفک نازآدم 1 یوم « ۱

 | رونک هیاثروا شوکرخ نالوا كياحو تج یارلیدسا ربع هرکصادنا (تس |
 ۱ ردوت ی۸ شاد هک یا % یوش % ردهدن کارداو رکف كاس هک یی هنسن لوا لوا |

 | نس شلراص هنالسرارب نس شوکر خ یا (هدیشیدنا هک ی زار وک زاب * هدبعب |
 | تروشء 4 یوم # نس شایا رکف هک رب لوش هلباهراکشآو هلب وس ورک

 | كاردا هریشتس تروش« ( دهد یراب ار لغع رم اهاقع *دهد یرابشت#و كاردا |

 E ربمغیپ تفگ % یونثم ¥ رزرو قایراب و توق 2 را ررب و قارایشهو ۱



 ر

۱ 

..# ۲۳۳ $ 

 رده وار لوا یدآنالوا اک ار اط نطاش یر و نچ ام ]

E 

 ( ناشیوک مد 4 لدر دز ی ءنار وو ناهید ناھ ینا ۳ یواش

 مووع یاواهج* ا یوح 3 اخ ع رددوا ین ےک هلا غ اخ هدو یاخ

 ابا 3 ایمرا اکحعا یر عج ۱ ع ,Tep ءددل و ۱ نا نزد ام ۱

 ردعلوا هلام قوا نالوا بسا ها. هجو قاب هر سد نلوا یراع .یخد ندٌهلک# | 1

 یراک باو راکلکو یراهفو یرارط رن وب ردنا ھن قول نالوا رکذ ینعب

 ۱ ثابط ا ی نوک لرلو مال دره هرزوا لک و یماقلا ییه-:ت> راک واو

 ۱ رواوا لصاو هراد مدرهیرلکودی )و هلءاهلا لندکمالم م یکود لیا هس وغو

 داعب ان نا-طیشلا ةلاىاف مادآ ناذل ایلو ةلناطيخالنا مالسسلاهلع اف اک )

 هادم اف تالذد ونفى اید صقور داهبان كاللا ةلاماو نح اب بذ كت يشل

 4 یوش ${ دوف رسه نا هاور نوا الا ن هملاب دووتياو یرخ الادج و نعو

 هاء“ ق> (راخ بآ رددز یس اور ۴ را وچ رد یوزردرا لس رها

 ها سا ییک هک ردراو یعهه> تایوا ندنیط ایشو نج و هک. رام گنبلاعدو ۱

 ها سا ردرلپ ران هکرلئا و تسود هلانذا ردرلب رول هک رانا ردنمد یو سود

 يرالهف نکیا رد هغو هروتسم نظلا بسحم یتاوذ كرلنوپ ه-چ رک | زدند
 هراس وجر, نوجا لس نس نال رواوارا دب د ورهاظ هد ایسنا دوج و یرراو

 بت وا یک ان نەي رروا كبو اخ نالوا 0 دند با اکسس كاوا لخاد

 یموت رد هکنوچ ۶ تپ تدبآ ردراخ ناھ هجرک € یوشم # دری وا
 / :وجردنا ھو تەد .دنعا بآ یدوجو كراخ هجرکا (تسه هک یآ رداد

 نطا اش تاء هه اادسا ردراو راخ هدا نآ هک واب هلا اکسراخ لوا ۱

 با ارططاو ناو یر $ بواک هوم تواق نون رقم هک الم تاماهلاو

TES ۲نارازهزا * هسوسو وا-هلیحو راخراح 46 یونس  | 
 لکشو ناش ییببا # دوش لدبعوت یرهسجان ساب # هسک کب شدو سک

 | ناکوک . (*هدرک دوخ رورمبار نایکات * "درک در نایک یاهنضسات * دو لج |
 ۱ یار طض نالوا ندتهح ھا بطش تارمهو هکلم تاماهلا نیمی یراخراخ |

 ردکن رف هک ندکلمر نکلاب ین era کلا رواوا ند هسع ك هت

 نداط,شر نالوا كن رق نامه و هيوا ند هکءالم یربغو هلوا ماهاا ندا نامه

 ۱ ند هکنالم كب ز رول هجن هکلب ر داکد هل و هلوا ندئنیطارش یرغ هلوا هبوسو

تاماهلاو ت ال ارطضاوب لک وم رغ وا و رکو لک و« کت هک و
 1 . رولوا ی | 

 کلا ب رو اوا لدصاح تارمه ند هیت وارد ناراره ندنیطایش هورک كاذکو

 Mien i. i ۳7 ۳ Lii سوم جست سس سست



 نشانی * رح سوک رکیدو شور رخ شوک ٭ یوشم #_توط ه-:داح

 یزوسوب اریز لانوتاص قلوف یریغو تاص یتغاوق كشا (رخ شوک دبات ردار |
 مالکوت روص شوک هکر دیناوق رهاظدا رم ندرخ شوک رلیا مهف لوق كا
 هکر دکر ک رانا مهف كاردا شوک یالکوپ هکلب نلوارداق هکارداو مهف یب یون

 ووز 1 یون $ رولوا ك٤د نسدا نولاص ندنراسحاص لماک لفع یا

 | كئوکرخ نسیروب (نیب سوکر خ "یزا دنآربش رکع * نیب شوکرخ *یزاب هور |
 كشوکرخ روکریا رظذ هسنس همان وا رکمو هلبح یکوکلد ەل روک یتلزاب هاب ور

 | «دهاشء ینرکم كنس همآ ههاخ یرش كشوک رخ نعد روک یترکم نالوا زادناربش
 | دغاطو یسکا ههاج یرمادو یوقرش لرمةح شوکر خ مکنوج رواوا كعد هلبا
 | 085 هسدا یداواررقم ید دلوا لل ینا دازا ندن مش كلا ین ارم
 ۱ ررروج بودا عورش هالا كمالسلاو هولصاا هیاع ده تح دمو لدلیصد

 ۱ اع )ت تسااح و تروص 3 .FE * ع تسناولس A .مناخ 4 یوم %
 ساثحا هدذکلم مالا هيلع نایلس ےک ردبم اخ كنكلم مالساا هيلع ناعلس

 هک یدشلا هفرصتو هرکس تع هلبس یماخ كنبدنک نالوا رک هشم یی هفلتخم
 كندسکرسب یدشلک هروهط هل یدوجو كناو شاوا هلع یشقن كعاخ لوا

 | قاخراو مالسلا هيلع نایلس هلوا شوقنم فرمصتوری سل لع هک هدنباق صف

 | ترو-ص مکت ردناج معو ردئروص ملاع هلج رولوا رداق هنفرمصت كا
 ۱ نوا رواو ندسلع ییاظتاو ماظن یخد ملاع رولو ندناج یتوفو تایح

 ۱ ملا توک توسک م املا توم رولوا « دنس هاش جور و تابح كاع ماع

 تشک هراهب اه ن ن زارییدآ + یوم ¥ رولیق تداهش هوعضموب ییدح

 ۱ یهدیدلوا هراس ندنتهج زمه وب ه ییدآ 632 شدو ه 2 قلخو اه اب ردقاخ *

 یدلوا م وکحو نوب ز هناغوا مدآ یرتوا ندنلجا تمکحو لع ناسنلوا رک ذوب

 | کاح ترق بوق ( هرزوا یفولخم لرح ور ناسنا هک قلخ كراارحصو غا-طو كرابرد
 كنھن وز ا وهم نانسوتر ریشو كنلب وز ¥ یواثم % ردف مصتمو

 ۱ ردردجدا فود یک شوم ندا سا نال-هسزا وك نل ( شوجوارفص ر در

 ا ہک ردهدقهاتیقو هدقفلوب یتورد ید ردهدشوجوا رفص ندناسنا یکتهن كتاب

 | یریوز ¥ یوم ردترابع ندنسلوا مأتفو برطضم كلو ردكنا دارم
 | ودو یرب ندلاقتا CER ؟اج ن ناو I مو نشر ودو

 | یدتا ذاضا :وکاسم لد اوس بوج اه ندنفوخ كنا یه یدئوط رالحاس

 | نام نع” دار ییدآ 1 یوم $ یدنوطرب هدرب ناهن ر ندفوخ یسیرب ره"

Tame 3ا هذآ  CRIT۲ ردقوح هدان ز نشد نا كدا  



۳ 

 0 7 ترو ص یج دنس هکر دکر ک س: ردبا رظن هترخس و

 نلوازتیااعو رنهب د هد نعم نالوا یاعورمهب هدنروصرهارب ز نسهلوا تربسرظانو |
 هاش ایروص»# ال" "زا هللا دنع مظعال# هناو روط ضرالالابح لوا# لیقاذهل و

 ةاشلا کش رد هفیج نکیلو ر دربکآندنا ل اروص و ردهفیظن اماردرغصا ندلیف

 هکنوح * روغن شفننازآشتسنب ز هج € یونش $ یدلنند (دفیح لیفاا و هفیطن

 هکنوچ ردراو ناب ز هناکا ندشقن حقو روغنملوا ( رو رحم رددش قرقشلاچ
 تسيل تروص فصو یوم ۷# ی دلوا قرغ هناي ا ردرو یتاح كنا ۱

 ترو ب ص فصو هدنزهماخ كاتک ( اهمانرددوب ل داعو مع * اتهعاخ ردنآ |
 رکذ دا رع ندر هماخردقوب للا فرصوت یروص هدنرللف كرابناک : سەر دقو |

 یه رواوالداعو (ملاعهدرآ همان رواوا یرلتاتک هرزوا یس هد داق ببسم "هدارابیس |
 تروصرولب زاب یس دیج تافص اک مزال كیا فصو یی ەسیکر ب هرجا راب وکم |
 ینبدنلوا حدم هریک ر یدیلوا راتعا هنروصرکا زملوالاسرا اکا بواب زا یس هلیج |
 ربتعم دوخوب ی درولواربتع«كاردن وک اکا بوزا ننس > كتر وص و لکش كنا هدنقو |

 ۱ هن رل مو دعو بوی یدنکرلثوبارب زهدننبن ام تروص لها هنب هک رکمر دشهلوا لوبتءهو

 یفاطاو نم> نالوا « دناکشو تروصو ر دنا حدم یتسوریاو.مشج را هسزا همان

 ضع سب ردندنلببق یش سال « دقات عم لها یس همزاب هی وب كراوب رارزا

 4 یون ‡ نلوا ربتعه هسا د اردنا حدم یتروصو لکش هدنرا همان رادسوک

 لداعوماع (س و شاب ناکمرد ل ییاتش درک # سا و .تسلاع» ۵ هه لداعو اع

 ناکء یراتفص لوا هکردب را هدسیجخ تفص كحور دارم ر دسنعء جا اعیج |
 هن رلت:ةص ل دع و م ندب هکس رد رک انس هلو  دسبو شب تاهح و |

 لخاد هسا ناج لک د قفص كند ردتفصلناج راتفص هنوکووب باو ار دیلکد ناکم |
 ند سب رد اکد ید لصفنم ندناو لصتءاک اور دلکد ندب ج راخو ندب |
 « دن اکم ی ا٥ لوا هکرولوا یونعم رتفصو و رل وا یاکم ك رل-تنصوب أ

 یوسز نئرب دنزیهگ یوم ۶ رولوا كعد نسم هلوب « دسبو شدو |
 ناجنالوقوصوم كن راتفص لد ءو )ءو (ناج دیشروخ تالفرد رکن یم#ناکمال |

 یهلا حورلوا ندب رال ةت رمو ندبیغرلاع یتعب رروا هرزوانآ ندندناچ ناکمال

 هرلکلف یشنوک ناج هد-تاذدح را.یفقرصنو مبدن هدناو راصوترپ هرزوا مسج |
 + یهلا حور مدآو لاعتروص هفص دمدآ یب دس هناخ هکیدااو هدنف رمفص ۱

 رد ربح یر تیس

 3 شنا ناو تا ناسوسوک رخ شنادرکذ #

 (رادشوکر خ هصف یوس شوه # رادشوه درادن نااپننه-"نیا 4 یوم #۶

 یسهصق شوک ر ی تبا نڪ“ و و موذو توط لفع رک وطنااپ رزوس هوکو



 pr رهوکرپ هسنس هرطق لکوک ( دادن اهنودرک و اه اب رد, ناك * دانف

| 

 كاف نالوالکشلا یر وئص هک رد لد یاد وس لو دارم ندنس هرطق لکوک

 | ردح ورو تابح لس هکر دنوخ فیطل ءرطقر ی رادقم مشچ كەد هدنا ||

 | یادت ق> هکیداوا عفاو یرهوک حوررپ فوصوم هلکا ر داو ل هلد یادوم |
 یادب وس نالوا حور عینم هتجرکا سر یدعرب و هرلکلفو ہرا رد ینآ یترض> ۱

 کز درک نظم هنوز فلا تب نم نکیلو رد *شربغصرب ه دنناذ دح لد |

 یوم ۶# ررعهلوا كالام هرارسهاو مولع یغیدلوا كلام كنا روا ظعانر وص |
 ی کر ت ا

 تروصیا ( تسر تروصزا" تیئعم یب ناج# تسرپ تروصیا ر حا تروصداح

 هبا لوم رکایدلنروف ندنروص كن اج رمسانعم كنس تروص كد هی رخآ تسر

 هذس هبت یهنالو اهدانعم ماع كشر ھات لیفرذک ندقمش هروص كس رتسا قلواففاو ۱

 ۳ E aor j we PIRT CS ه2 ۰ 2 1

 له>و ودجا * ید ناسدا یداتروصد 1 4 یوم ۷ نسماوا اع هنردفو ۰

 لسهجواو دجا یدیاوا كاسا هلروص ی-غوا مدآ رکا (یدن ناس؟بدوخ ر

 هدست رسا هلل یسکما وی (مکلش رسشدانا اعا) ارب ز یدرواوا ناسکیدوخ |

 ضرالا + .A ک) هدام هد ا ؛ ییسعلا ث تح ن٥ ه نکیاو ردر رشم ہدشیا ا تروصو ۱

 ره تسسدآ لازا ودر شف یوا 2 راو رهظع a ا

 کا بشه كنروص نالوا ل» دام هالکش مدآلوا ردكسک ۴ ی كنا ندتروص |

 » ار باب تروصنآ ت-؟ناج 46 یوش ۶# رارروب نایب هلی وب نکو دبا |
 نالواشق هدراوب د لوا ینه كئروص نالوا باتاب وا (اربایک رهوک نآوجم ور |

 بلط یرهوک ریظن یب و باما لوا یروب ردكسکا یناج كنروص ولی زو ولبات
 نوچ # تسب هلچ اع ناریشرس دش 4 یولثم * ردوا نالوا مزال هك هلا

 یدلوا نوک و تسب یشاب كنب رلنالسرا ملاع هل ( تسددندا دار باصصا كس

 قسح هنتم دخو هنتبهگ كرلنا نس رایدرپ و لا هملک كفهک ب اتکا مکنوج

 یدالبق رشت هغلوا لخاد هل هلرلنا هبال عا تنجو ی دلر و روتسد ندنهناح

 بولوا نونعم هلی رش صن (دیصولاب ھه: ارذ ط-ءاب ےھلکو ) هک صوصخ اب

 نیطالس یدلوا رمسماک | ردعفو ردص و مکنوج یدناوارکذ ,دیطع نآرف

 ینزعو فرش نالب رب و هکس نالواریسف> انروص لوا یاب كژربش نالوا شوحو |
 ہے ةروصاا بسك ن دلارلتوب هکو لاح ی د لوا نوکنو تسد ه دک د روک

 هللانآ ) سب یدلوب ترعوفرم هلب وب ن دنزوب نعءو ر دالعاو یلوا هلهوجو
 | ییوهذ.كنشدح ( مکداینو مکب ولقیلا رظ لب مکلاعایلا الو عروص یا رظنال
 ا تب هکلب ررمقاب هتروص مارک یابلواو م السلا مهیلع اینناویلاسءت یادخ ءرزوا |



 ۳ کک ق وی اک ر ا یانی م

> 
 * ر یاول> زار دزاس ابه؛اخ 4 .یولثء 3 زاوا هنکشا ناج و هرنش تعنص

 ق رزود راهاخ واوط نو یا وبلح روز لوا (رددآتبا ۵ رع ناور قح |

 هلیما-هلا كنيااس ت قح یدجا نسوق كلع لوا هثب رزوا كنا قرضح لامن |

 رح 8 دے كنآ را سدنهم هک رزود ر هناخ راوسمهو سد روبنز لوا

 نوک نا دئاد Tal * ار هلس مرک تخوا قح ها 4 یوم % ردزربهعو

 ج ی دنرکوا هندروف كما یاس قح هک یی هنس لوا رخآ لاش (ارهلبح ۱

 مدا 4 یوم 9 یمرولب یی هلیج یک كنا هلکش ماظعو هنماتسج عم لاقرب
 نالوا بونم هکاخ (لع تخورفا ناما متفهپ ان# لع تخومآ قحز یاخ |

۱ 

۱ 

 ناسا ات دوخابو هل و ریه ناسهسآ یدک وا ندنتیضح یاس قح یلع مدآ ۱

 یدسلوا روم هل روت كنلع كنا .هعس ت اواع“ ی یدل هوش و كنا ۾ دقه

 قسحرد هک سکنا یروسک نت کشرد ار کالم سو مانو مان یو % ۱

 بوروک یک كنا هکئالم یی ی دص یتسومان و هان ثاکلم ( تسکشرد

 نب رزرو رایدلیف مع ین ندرایدنک ید معال ناھ بواوا قرتعم هن رروص

 دارم نده لوا ووم هدکشو تب رز هدة هک هنکلروک كنهسوک لوارایدلم

 دصشت هار 46 یوم ۶ راردوب بو دیا فب رعت هلضیب وب نیکو دبا مک
 هکبدسهاز قالب كی زوب یا( ار هلاسوک نا تجخاس یدن زوپ # ار هلاس ناراره |
 ندندا عو دهز ترک دارم ندنسلوا دهاز لب كرب زوی لاو ردناطرش دارم |

 بوسنم  دنب زوپ هلا وک لوا نوا هلا سوک لوایدزود دنب زوپ رب رولوا ترابع |
 | كابغازوپ هکر رد ه-غاب رغآ لوش دنب زوپ ر دفجو جد كعد یدزود نالوا |

 ه وغازوب یناطیش هیلی "هراعتسا لییسرب سپ نوجا نو- ءا سابا راراغو هنا

 هک یوم ۴# رواوا يس هیلقع تابسایف دا رم ن دن دش زوب كنا رردا هیشت |

 یندوس كنلع ندان ( دیشمسصذ نآ درک د درکنات * دیش نرد لع ریشدناتنات

 رصق هبلوط یسفارطا كرمصق یلاعو مکح لوااتهیلوا رداق هکما یب هکمکچ ۱
 ھه E E ا ۳۹ قح هک رولوا نیس را هاو ند لسع دارم ندو

 ډک یوم « یدااق مورګ نداوصو 5۱ هلی یرامکتسا ناطیشو یدایف ملعت

 تكتسح لا تالذک ( داب م نازربش درمکنات # دث زوب دش سح لها یاهلع

 1 یدلوا یغتاب رغآ هرلب دنک ی رللع لر هاط لها ی” یدلوا دن زوب هرانا یرللع

 ار ز هيلا قوذ ندنیش رارساو ندید لع یی هیغوط توس ندا یلاع لواات
 اینا ل هک نالوب تذل ند هیلقع تاصابقو نالوا لفتش»هناراسعو ظاشا

لب د مولع ىرلةدلا قوذ كنار بطح مارک یاییلواو مالسلا مهیلع أ
 راریساو ه 

 رهوک یکیا راد درطق 46 یونثم ۴# رازمهلوا عفتمو رانه هلا قوذ ند هيد |



 کفش ۳

 ۳۳ ه هک بلک الب هنوکو ب هل رلشاب هلاق ثارم» هزکب رادنزرف لزمسرکموب هوب اما ۱

 ریه ره ٩ یوم # رهلواصالخ" ندنرلدتد بودیا هليو رکھ یک م هلیخو
 مالساا هبل ریمغس ره (ناش دنا دناوشیم یصلخات نی نیمه ۰ ناتیهحرد ار :اتما

 + یون # يدوفوا یرلنا هناجتو صالخ لح ربات نیو هدناهج ینراتما
 یره ارز د واود هدیک ب مد رع نوج رظارد * دون هدیدوش نور تور

 سه دم هدسا ر ظز اتروص یر ره یدبا شنروک یلو قلوا هرشط ندکلق

 ییا شاوارم-ه>و ربغص هدنرظن كاخ رلذوب هچ رکا نع یدبا هدیه! یک

 ¥ یوندم و یدا ید شروک یاو قاوا ص صال ندضراو تاواعم راطقا نکا

 یرلیننوا مد رم( دربنەز سک كەد می رز رد" رد ۴ درخدندید كد نوچ شمدم

 یدعلبا لوب هسک نعم هنغاول وا سینک ایدز ول رو رص یک یکہب ز زوک ۱

۱ 

 كمدم ةروصلا بسح السلا مهبلع ماطظع یایبنا لاعقاخ هچرکا كلذک
 هتسک هاش مظع نالوا ییسعاا ثیح نم كرنا اما را دروک رم عحو روخ یک

 یدعلیا لوب

 + شوک رخ ناس رب ناری ضازنعا
 هادا ار شدوح # راد نوت کر یا هک شدت هک موق 3 یوثع 2 ۱

 شوک رخ یا رایدسعا هشوک رخ ضا دا لنیتسرب موق (راد شوک رخ |
 یکی رادقم ییعب توط هد تس هزادنا شوکرخ ییدنگ توط قاوق هنرهزوس مز ۱

 هردو فرع ورع ما هللا م حر مالساا هنلع لااک ) اق ) هيا زواج ندک روطو دح تول |

 دندروابرد * نارنهب وئزا هک نا تفال هج ني هح نيه یون # هروطدعت مو |

 رایدمزوتک هرطاخینارواواو راوبا ندنس هک وپ ردفالهنوب لواءاکا (نارطاخردنا ۱

۱ 
 نوجقسال مد ناههرو# تاب ردنام اد ضف دو->ان ی ا ¥ یوم وثم

 رد هد افق 2 دوخا نسدن- دوخو بج شوک رخ یا (تسک و ۱
 یاوفو هبنایسج ساوح دارم ردیعال كس كنس نڪ مالکو سشنو الاو |

 بلغ هرزوا هر هراما سن تالهءو یراهروک فیض لقعو و ىس كهبناسفن ۱

 4 یونثع 3 ارزار ڪک شوک رخ باوجزآب * رولوا ترابعندنرلطب لاح سهل امو |
 نوک i RRS ما هلا مح ناراب یا ۶ا تنک
 اي یدر و مادهلا کی لاء قح نا راب یا یدتبا بور و باوج هزار ڪک

 یس هغلوا نیب ترب س بویلوا نیب تروص سو یدشود یآر وق یرب هفیعضر
 میسجو میظع هدنروص یتراک كلا هکر د راو ؛یشربقح قوسح ات روسص هک كلبا

 * ارروتزیم تخوما ق> هج [ هک یونثم ۷ زلوا رداق هکاش ارلب-*نالوا
 لوا ید ید رکا هروبلز یلاستقح هک هنس لوا ال (ارروک واررش دشاب نآ ۱

EEE 



 هردو

 ریش ٌش نآ یوس * زور زور یدانف نا ھر هعرق ۳ یوم ۲ را هدا ءعراقع
 ندنوک یدرشود هعر و هد رزوا ہک كیک ره نداناویح (زور وعمه یدب ودوا

 یدرلب یک سراپ ناویحوا هندناج نالسرا لوا هنوک
 < د( ریشرب نتفر رخت رد شوکرخ حر ناريڪڪ ندرك راکنا

 e ت ےہ و ی و

 رخ اک شوک > دز كاب* رود رغاس نا د-هآ .مآ شوكر نوح ٭ یونثم #۶

 یدشرپااکا تبون ید یداک شوک رخ رغاسو هلا رود مکنوج (روج لاح

 هصق و كد هب بک هو تو روج رخآ کیدو ید روا كاب شوک

 ندا راشخا تلاطعو تااطب دارم ندزرب-ع* هرزوا ینیدنلوا لج هقافآ

 هرزوا ینب دوا ی ما لو را نالیقدهاحو بسا دا مندرشو راد

 داعم لع دا م ندرشو رواو !یناطیش رطاوخو یناسغ یاوق دارم ندزربع
 یاحور یاوف دارم ناز و هراما سه دارم ندربش هدلحوب اما رواوا
 داعم لمع سب رولوا داعم لقع دارم ندشرکر خو رولوا هطاب و هرهاظ ساوجو

 كنا ید كناوق نالوا عبات هیدنکو بوبهرب و اضرهفلوا ادغو دیص هسغن رش

 یلازاو عفد كا بویهرپ واضر ها اد کا یزلب درو و ERE هثتناح

 مولع الا لع هاحور یاوقو رولوا یمهلیا عور هکلیا رب دت هدصوص>

 هتمکح كون كنا ندتهج یرل-ق دلوا ففاو هک رادیو ربدنو هب ارم ناو

 موق € یوم # رولوا | دا رم یراسلیا راکنا هسنسابا تالاخم هس اضتقم

 هشوکرخ موقلوا (افوو د-هعرد مدرک ادفناج * امهاک نرد- ذج هک لس هک
 4 یوئنم % دابا ادو یب هد طز ف

 مز, نه دوسنع یا ( دوز دوز ورورربسش دوران * دونع یاام یا دب ووت
 هنطابوهرهاظ ساو> دارم منبت یروب یروب هیمنجما رش هک ات هغسا یزمغلماندب

 مظعینا ندتهج یرلفدلوا ثوب ز كنءر اما سن هب احورو هیئاسفن یاوفو
 ینا هدناذ دحو بواوالفاغ ندنرارمسو مولع تال ء اک ن-ةعو بویلبادع یوفو

 هساتعاطا مدعو ه-نفلاحم هةن بش كنا بولیف سابق محو فیوض

 بور, و باوج هلوکوب هللاح ناسس رنو ید شات راردبا راکنا هنوکوب

 رل دروج

 هک ار اشنا شوکرخ نتفک باوج
 (د-هج نورببالب زا م رکعات# دهد تلهما سه نا رابیا تفگک 4 یو ¥

 هرمڅط ندالب هلیبس مرکمات : نکن ر و تاهعاکب نارا یا ید هرانا شوک رخ

 دات ناما % یوم نسسهلوا صالخ ندا رطضاو ما ؛ رش وز « هار مع

 زکناج رم هم مرکم مبا : ( ناثا د فلز رف ثا اسم ادام « ناسناج ناساج ۲ ا
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 ۳ ۳ هلدارههو هلغب ینرغا تاکاگوک هسیداوا a )1 ثلا زک 7

 لب هل. ارب ندنداب !«نالوا یندا یاکوک لوا دیر هكا كا ینآ اند تع
 | ندسان» یاکوک لوا ینیعههرزوا ربدقتو ردشاوا مسفاو ندل نهره» ۱۳
 ۱ ر دنافصو تاذ كرات رمح یاس ىج دارم ن دادا هلار ندنساوه كن رهم
 سدهج یا ردا کن # درو تنفخ وو تن و یوم 1

۱ 
۱ 

| 

۱ 

 رانو یل ردةح یحددردو ردة كابا اودور د هح كابا ده ( دزک ده>

 ینو م نم یندھج لرش لوازکتهامار د -اکد لاطاب رد هات ییهیهح كتر ره

 دارم ندرشو رددب اع هرب ردباغ رک هک شا هدعرمعءوب یدلبا دهج دکل

 ساوا عفان و دیفم كدشوک و یعسو نالسیف بسکو دهج هدنش رطو تعب رش
 هت>رکا داره ن درکنمور دررس ورا اع نيابا تاسبتا هلا هیاهنو هيلة لدا

 بواوا را یششوکو یعسو نالیق ین یب اسنکاو دهجاما ردزربع ارهاظ
 هک رولوا ك ء د هلل وب نعم رب دقت سد رولوادا ره هلاص قرف نالوا لاطعو لاطد

 هفاط نالوارک ند یدسه> هسحرکا رد هات یراتفیق> لدردو اودو لدهج

 هیلمع 2 دا هدنصوص> كلا ی یدھج كرلب رم ریش نیلبا تاسا یدم>

 یرلایادهجهدنصوص> كلا دهج نن كن هفئاطو سب یدلبا دهج هلبا هیلغو

 | «دنرللیا دهج ین سپ روایف تابا یهو دهجو رواوا بذکم یرلبدنک
 ندنتهج لاسقع هحرکارواوا مزاتس» يکللا دهج تابا هلزیع یرلابا دهج

 رایدلبا ٩ ینایشا قیاقح یس هفتا ہط هبا طقوس مک هدهسراردىآ ی 1 یده>

 رولوا مرلتس»ه یر دایق تەب تابا نيد یسلوا لبا ديدن یایشا قا اح كل رانا

 اهنا اهیهیدا ساب 9 ایشالا قارار د رالوا مکن اذهلو

 هتک ناب رج نآ باوک * رش تفک ناه رب رایسا ط٤ ی ز ¥ ىو %

 نداوج هکیداب وش لیادو ناهرب قوجیدنلواناج هک ندب ولساوب نالسرا (ریس
 شوک رخووهآو هب ور 46 یون ۶ راب داوا مناقو رابدب وط راب مسج لوا
 لررپعګ هکلاغشو شوکر خووهاو هب ور ( لاقو لبقو دتشاذکب اررب + * لاغشو

 رای دسلیف ت تغارف ن دلادسحو ثح ؟وزابدوق یاقو لةو یربس>ر دیرا هكر کک

 نابژ ورعشاب دندرک اه دهع ع یوم « رب داوا د۵:ع» یدهج تایطاو

 هکر ایدلیادهع هلئالرا ی رک آینعپهلبانابژربش (نابز رد دنفین تعب ن ودناک *

 شاجاح *رکج یبدیای شزورره مف هک یوش ل رهیعاد هلابز ه دت وب
 هاك یساذفو نەق كنوك ره اکا زم ہنس مو ر ؟د یاض ا ةت دود

 هکرلب ددابا قانا بچه س هیلوا تنجاح ا و تا یریغ 2 لا

 4 هع را ¥

RAE 
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 ثسهلوا ىج رو: کی وتوا ندنساضر كح هک لام لوش ( لور ۳ اص ۱

 مت ی دوقواریخ اص لام لزوک لسو هيلع هلی لص لور ترضح هلام لوا |
 لچر حاصل اب ىنعإ حاصلا لجرال اصلا لالا مث رایا تاالد فیرش ثیدحو |

 | ندایند لام نالوا ظف> نوعا قح یادضر سب ردازوک هنر دنوجما اص
 كشاعمو قاز راو شامقو هرقن نالوا .دنددص اید سپ رولوا ندند هکلب نلوا |

 بۉدأ عورش هکلیا ناس یی ک ودنا ندنهج > هنیس هد IR ند:هجح هل یرزض

 ۳۲۰ ۰ ۲ زودنا بآ * نسا ی یافت شک ردبآ < یوم ۷# رادیو رارروب

 هییتشک بآ هدنتلا كن کودک اله کی اهدنا ا (تسا شب

 | یتشک ناسذاو رد کو ص لالا ف شاءءو قازراو شاقو عانم ینهبردریهظو نیعم |
 | لخاد هثبلق کلا ییآ لایخورکف كرلنو و هسروذ هش ورد نتبع كرانوب رکاردیک |

 فورد بویلوا لخاد هنورد یناسیخو بح كرانوباما رولوا ك اله بیس هسرواوا |
 | هکدب نهر و رر الصا هسرولاق ه درشط قزرو لامو هسراوط هلفح تبع

 ل ام هکنوج ډه یوشم ۶# رواوارمهظو نيمه هنسلوا , دنعاط و ید كنا |

 ترض > هکنوج ( دناوتن نیک رج سوح نايس ناز * دنارب لدزا ار كالو |
 مالساا هيلع ناعلس ندبس لوا یدروس ندنبلق یکلمو لام مالسلا هيلع ناعلس

 رکا مالسلا هیلع ن اولس هک روئلوا تیاور ی دءوقوا یر ن دنیکسم هنسدنک

 هکیدب د هترضح لوا هسوگ رب نوکر یدیار كی: بوروتوا هلا نیکاسوارتف هدناقوا
 نسرپ كوب بورونوا هلایکاسوا رقف نوا نسلوا م السا هيلع ناییلس نیس
 دزوک هک یوش # مودم لکاو نيكاسسملا سلاجو نيك الا بحا لاق)
 هدنحشا وص ولناو كيرد (تفر بآ قوف دابر لدزا * تفر بآردنا هورس

 هرجا بآن یدنیک ه رزوا بآ ندلکو کر هلداب قادرپ شل! یزغاو یشاب
 *«زوک كکلاس نالواائد كرات لوش دارم یدتاربس هدنتسوا كنا بویلوا قرغ

 دیاذل و دات تاوهش یرفاو ولوط هلع>ح یاوه یتورد كنا هکر دیدوجو

 | , دالعا هر اب الا قوف هکلد رلواقرغ ۳ هباید یدوجو كنا هژلواولغد ندهب ود

 | نابهج بآرسرب * دوب نطاب ردوج یٹی ورد داب 46 یو ۶# رایفرس
 ۱ هک لوا ه-بلوا هدننطاب كن هبسکرب مکن :وج یساوه تالش ورد (دوب نکاس

 | هدناجلاع بویلوا قرغتسم هنتبح اینو ین رولوا نکاس هدنتسوا كنب وص ناهچ

 ۱ مشجرد کالم * تسدو کالم ناهجنیا هلج هجرک + یونثم 9 رولیفربس
 ۱ كنا ناهج کالهرد یکلم كنا ایج نا-هحو هج ر ڪڪ | (تسا یش الوالد

 ؟ مالسلا هيلع ناس ياس ءالا تاللا اک اےک ره کر دیش دن وگ سگ رک ۱
 شن رب #  نکرهمو نو ب لدناهد سپ یوم



 نالوا یربج هلدصق هوکو سب رزکب هدسوک ن هلنب نایاب بوبد ردهتسکش ۱

 *دیماررس نا تا کش رم 1 یوم ¥ رارروب بودا باط> هب هسک

 شعص كشاب هوك نالوا یربج هلدصف یا (دن یابنک دهج هزور ودك
 کا نس هک مادام رارند هما یلص یسانعم لربح ارز هلغل یکشاب و ردلکد

 ادعو ادصف هلهجو ه نس هیلاق تفاط ی و تردقی بواوا میم و نس ەیمص

 یرم> سا نسرولبق دانا یربج هن دنک ید مهتسکش نو نسروا وا یری دج

 هدر نالوا نوک یکیارب و ییسهد لک قاب هلبادهج هل دابعو ل۴ نوک یدارب و

 یوم % لوا نادن>و داش یدیاوقاب هدنرخآو هلا یورخا بسک و یچس

TE EERO TEESنمیدب لار (تسجت یقعوگ تسج لاح تب  
 عدد یدتسا اند هک هک لوا یدتسا وش نیلوا نکم دیاا یوص>

 کم + یوم *% رد دهرمسو یدنا یئذلو تاود كنا هک دتسا ىع

 یس ندشنسک اند ( تسدراو اند كرد اهرکم * تسدراب ابد بسکرد

 رد راجو یعرش سد رددراو راکلک با هلیحو رک هدنکر ابد زددرا
 سست

۱ 

 سام ۳
 نا تسد هرفح كنا # 0 نادنز هک دشاب نآ رک ۹ یو $ ۱

 هکی داوا لوا رک نالوا ل ال->و رد راو هد الد ل رت ( د رس تو رکم
 یدنکه لاج ترخآ بودیا قرخ یبایند نجسوب نسب یدستیا كلد ینادنز
 ندنادنز اید هک هسک لوش نسب ردرکمرب درس لوا یدلغاب یکاد هک هسک لوا

 یدابا رکم هدنص وصخ كلا دس ینآو یدبا یب وق نالوا هنارس ترخآ
 * ناب ا دنزامو نادنز ناهج نا 46 یونٹ ۷۴ ردرکمر موم ذمو دراب رکم لوا

 یاد نادنززرلینادنززبو ردنادنز ناهج وب( ناه راواردوخو نادنژ نیک هنر
 هدو هرھ>- هلا صالخ ندابند نگو یکیدکو هلا ثكلد هل س همزاق هدهاح

 هرفنو سا ای * ندب لفاغ ادخزاابند تساح 5 یوم ۲# ردهنس ام ئالد

(ITPAهکر ردیا ھوت هسانوک رک ارد اوج مهولاوس مه لوا عرصع  
 شاو و هلوا تداهش اع وب دارم نداد نالوا هموم ذه هدنفد رطو هداعد رمش

 این الادسدع دا رع نداباد نالوا همومذم هلوا تورو تاودو نژودنزرفو هرةنو

 بو دبا ترا شا هبانع وب هلفی یش توب وہ مہک رداکدوب مالسلا مهبلع ایلو الاو

 نزودنز رفو هرفنو شاخ ردقل وا لفاغ ندیامت ادخ هقیفطاق ردنابند رارروب
 لا لوسر اندام هکر ب نداسو هيلع هللا لص ین ترضح مکن رداکدایند

۱ 
۱ 

 ۱ ریدر و باوجود ( كابند وهف كالوم نع كاهلا ام) لک هدک دا لاوس ود

 3 وهم ه یدنکندکی و ید“ دکي هره لو رک او شوسحر کا .a2 هولا یف
 م ا ا

4 
 |[ لام من * لوج یشاب قح رهب کار لام ٭ یوثم ۳ ر دلوا اباد هربا



۱ 

۱ 

۱ 

 ردق وب یسهدناف لدهحو بس ؟ ردن اک ردةمو كعا باستکاو داهنحا ۳ یا

 راکدباوص هسباو ky كجا هلاقم اکاو لوط هکب هلبایهلا یاضف كعد |

 یی ی دایا عضو هنمرزوا من یداسهتجا ید بلک و یه. طو هکاربز

 یو سپ یدزا یاب ر ءاضقو یهلا مک > «نمرزوامز یداسهنچاو باسا او

 هضراعم هنساضفو هدمکح كلا بل و مضار هتکیدلنا ر دقت كناو لا ل ۶

 رداکد دادسو ناوص هتسلاوت ییکع نزول یساضتمم ك-دسفن یدنک و كيا

 ال صا هرات دیا هدهاخ هما رک یایلواو مالتساا مهرلع انا قل رطو رواوا كعد ۱

 تابا غل دلو ليج ءارحو لب رحرجا فو اضم فاءطاو ین ةدلوا عقاو نا ۱

 مرفاک هک یونثم ۷۴ رارروب بودنا طرش هئش نالوا لاح راب دنک ۶ نوا ۱
 هتک رب انا مرفاک (سفنكب تعاطو ناما هررد# شک خوک 0 نق

 ناسعا سفنرب هکر هد سفنر_ هدناوب تعا طو ناعا ةسيا شما ناز

 هللانآ ) هکر دشملوا مسفاو كليا ناب ز اطقو الصا بولوا « دنلوب تعاطو ۱
 ( ےکناعا عیضیا هللا ناکامو ) ردنا تلالد هباتععوب قیآ ( نیتسحارجا عیضبال |

 ردلاسم كا راست | یرفکر ابدنک س 3 د ردا ت دا هڈ هلو عمو ی رش صن

 قیلعت هلاح ارزرواوا لاح یخدءلو | مئاض یس ارج كراثلوا دهاسحمو نسخو |

 یلاثهرلنوب و هیاصیصر و ماب هک هسرواک لاّوسر هداروب رکا رواوا مرلتسم لا |
 با تکاو دږهح مانا ہن ۰ دایلواو ابا یقلرط راتو هکنسرد هن اجمل ص ضەب

 بولوا ةوعدلا باسم هک رلیدربا هسبت محرب هتم ت | دابعو تاعا طو راندشا

 بولوا عئاض ییاسنکاو د-هج كراتوبا ذه عم رایدت هنما-تفم تمارکو ست

 ا هع“ ی و تا اصااخ کالاءفاو ۳ ۱

 نوا راووو تزرع یاعاو ناماط راتو هکر دلکد لا نالوا هلا عع“ و ار |

 ءال ەۋ لعنم اولعام یا ان دق و ) ردشک هروهظ نوا سانا مظەتو تعدخو |

 صااخرکا ردشلوا رونه ءابه ن نوع نا ساو كنس هع رک تیآ ( اروثتم ءابه

 ندرلئوب ی دبلوا صااخک كل سر درکآ یدیغو یاعحا قاوا عناض یدیل وا

 كلا غیاشم قافتا من ی دیمرولک هروهظ تاوعد باسو تامارکو فش |

 ) ۶ داخوهو هللا نوع دا ) هسلنا کم 1 دئدامع دو هکرد هن رزوا |

 تامارکو فشک لوا س رلبا هع دخورکم اکا ید لات ى هسا ضتقم

 لعرب هلصولخ هک ند هس رب لصااو رایق ثاالد هلاسعا تت ٿ اداع قراخو
 عم ةللاةعاط ىلع ةعاطتمالامم سپ روا ۳ هک ردمقحم لع لوا هوا رداص
 ی دا دص# فا et تسرد ی اب كعد دنسکشو جام حزاوجا بم



# ۲۲۷ 

 | یا ندزبدنک زراف ندسوک ( لابویآ ق> زا میابرب هکزا * لاحم ی ادوخ
 | نما فص سالو زماذ نيع مزب یاب ر» اضفو یهلآ ریدفت یتسپ ردلابحم هسک
 ییهاا ءا ضو سد ردشلوا هلو هرزوا یماضنعم تكاصف لوا نئاذ هکر دیک

 نده ردلا- هاو ردیک قمش ندنئاذ یدنک یشک قمجف دباب رریدقتو

 لابو بحاص یا رولوا ردقم فاضم هدلاب و لاب و بحاص یازرابق ندف>زرابق
 | زراف ندیک هلرکمو هلبح لاب ووذ یا ینهپ رولوا هدنربدت لابووذ یا دوخاب و
 | قلعت یت دارا هنلوصح كئشرب و ههلوا یر, دقت كايلاعت قح زرابف یمن دقح

 ۱ | ها هلا هل بجو یس هسوک ینا و ن ھه ق ن دنا هس یش لوا دیملیق

 نه رونک
 4 ندرک نایلازدهج دناوفو لک وتر اردهچ ربش نداهآ ج :>رتزاب #

RE %۳ نکیلو یار چ تفکر ش  
 نکیلو هدنصوصخ اند ردٌیطاو بوخ لکابا لکو لب یدتا هزر نالسرا

 1 یسدناف تیاسنکاو دهحرک ۱ هدنصوصخ ترخ آ ینرادهج كنءهوموابدناروک مه

 | دهج یسهرشک ت ادهاجت رانا یدیمژرلبا هرشک ۰ دهاح ردق و رانایدییلوا

 | دهح یاس ق> 4 یوله 3 را ات دا ھش هل دناوفو عفاش كياسنکاو

 | كرلنا یلاسءت ىح (درسو مرکو اجزا دن دید هكا # درک تمار ناشاه

 تا ضار یی رایدروک نددرمسو مرکو نداةج هک ینآ ی دلبا تسار ییرادهج

 ۱ قم زادوا نره هنن راست ند درسو مرکو ةسراددروک هنره ند هقاش

 | تسارو تباث یتزلازجو تسرد ینرایعسو دهج كرا ویانا عباض ینآ است
 (فیرظوهفب رظ نم یش لک * فیطا دمآ لاح هلج ناشاهلی> هک یونڅم ال یدلبا
 ےھیاعو سین ىلع هلل| تاولص ڭماظع یاینا س: ررد هتسایک و اکذ ثغفارط

 قرا :دهاح هلئارادع هسفن لهاو هسش ید یر هل نالوا هدعح قد رط نیعجا

 یک ذو لفاع"یشره فب رظ فی رظلانم یش لک مکحش یدلک فیطا لاح هلج |
  آ ینودرک غره ناش اهداد < یوم ۴# ردبعسو لوتعم ندهنوآ نالوا ۱

 زا یرلماد لعالسلا مهیلع ایلواو ایدنالوا (تفرک ی تورا هلجناشاهعقن 8 تفرک
 3 ؛لرلنا ید_تادیص یمفر كلود رک خرح نسا یدنوط غ رم بوسا هودرک ۱

 ۷ * ایک یا یناوتات نکی دهج ٩6 یوئثم یدنوط كلءهدانز لج یصقن ۱

 ادا هل اد-ه> هک دت ر اطو هے داوا رداقات واوا یا (ایلواو ایدنا ق قل رطرد ۱

 __ اإ نحو هلواروکشم كتسید كئمات هدنفب رط كمارک یایلواو مالسلا مهیلع ۱
 | * داهج دوب ندز هب اضفاب < یونس « هلبقیلاع یک رانا يکاقم یلاع | |

 یدلوا داهح نلیف یهو رخ درا هكپ هلبااضف (داهنامر اضق مهارنا هکناز ۱
 ۱ سد سم تب سس س سس مس تی تست مس تم سس سس سس سس سس سس سس ۱

 4 نه $



4 ۰3 
 ,دب دوجو نتا رکا تام ولا یہ دا یدل قلا نسب تبا نا 8

 رارروپ بودا بودا ع ورش هللا ه-صح> ند هصو نداجا یتددلوا دوج و٥

 (شلخ سر ناو صرح همقل * قلخ دشنازبرک یشیو ردز كن +٭ یوننم ۶

 كالءاو صرح قاخ ندیبس لوا رراق ندکلسشب و ردقلخ یک كلوب هتشا |

 شقوآو شرد * ساره نآ ناس یتیو دن 6 یوش 9 |
 هکر دیلاث. یوخ كنه-سیک لوا وخ تالش ورد ( س انش ناتسس دنه وت ار |
 یدهجو صرح نسیدل اون تاج ندنومو یداواالنیم هرتدب ندنفیدق زوق |

 بهاذ هاناح شش ڈٹ وکو ص > بوفروق ندکالشد وردرکا س هلکا ناتسدنه

 تاح ید ندرتف نالوا ۳ ادعام ندککبدکح تجزو الب دهن كسرواوا |

 تست كنهصق رارکت رلددلیا ناب نکید اهن هصح ندهصق مکنوج نس نعەلوب

 درب * باتشاروا اتدوم رفا رداب € یون ٭ راررو-بب بودیا عورش هری رت
 لواا یدروس هداب مالالا هيلع نايا ترضح (بارب ن ناتسدنه رەق یوس

 یاصفا ید یدسلا ءززواوص هالناح ییاهن كااسد:ه یروف ین هنگ |

 رکدزور 1 یوم % یدنایآ ییارطا كنا هکر دتلا هب هر جرد هدناتس ده

 ققو ناود نوک یسنربا (ارلس اررع تفک نایلس سب * اقلو ناود تو

 یدید هل یدید هل اررع ترضح مال لا هيلع نايلس سپ قو تاق الم هل-ةلخو

 (ناجز ؛(ناجز ءراوآ دان یدیرکنب  نآ رهب زا مش ارن زاس ناک ٭ یوم #
 شدي یداوا هراوآ ندخاجات هکک دلیا رظن یرتوا ندا هل -.صع مراسم لواهک

 هنا-أس لوا نعم هرزوا اردقنوب ردشلوا مسفاو ناخ هلا همت ءاع رس

 یوم ¥ یدلوا رادآ ندتنامو ناخان 4 دلی رظن هل-یشخ یرتوا ندنا

ETترصض> ( نکرد بزم دد بڪ ٩ زا # رظن مدرک یک مشخ زا ن  

 عب مدلنارظن ندضغ نعفاکا ن یدتا هعالتساا ا-مهیلع ناعلس لیارء

 اه هک ٭ یونٹ ا۶ م دلبارط) ایم کا هدرذکهر مدیا رظن هلعشح اکا

 اکب یلاسعتق>اریز ( ناتس ناتس دنهب وتا روا ناج * ناهزورماک قحدومرف
 بجزآ 4 یواثم 9۴ لآهدناتس هدنه قناج كنآ نس لوا ءاکا نوکوب یدرویب ۱
 كنارکا مدخ | ندبت ( تسردنارود ندش ناتسدنهب 2 تسر, دصاروارک متفک |

 ردآ ناتس .دنهب وا ردرود ءدک هدکلکشک هتاتسدنه هک لوا هددسااراو ید

 ۾ نینیمه ارناهجراک همهوت 4< یون ۶# رولوا «دنریدق تسرود ندش
 ص رح هیاسد لیصحو ناقروف ن درقف یا ( نی و اشکب منجو سایق یک

 یس هک روئو هک روک و جآ كزوکو هلا 0 نیل وب یتراب راک حج كنااهج نس نالوا |
 زا ع بم را PTT هک زا %4 یوم ال رداکد نک صالخ ن دنلوا ردقم هلرذ-و



۰ 
 * راک وریدنزا دندافا هلج ¥ یون 7۷ یدلوا لصاح یا ىد رەس وک زوب ۷

 مب رایدشود ندراکو رییدت یسبعجج كموف لوا (راکدرک یاهمکحو راکدنام |
 یدلوا ىس هداف ك د هجو دج یدلاق یرلمکحو یداک كنيلاعت كنيلاعت قحرابدلاق ر>اع

 یارادن.» یمهو زج دهج # * رادمان یارادم یان ر تک 1 یون %

 تلارب ترا ارز هاب یرمسغ نده انرب یسک رادم ان یا سپ (رایء

 را ٥یا هغاص یرغ ندمهورپ یدهج ردقو یرثآت هدستعره> رد ھه ظالم

 دو الع الصا هناوصحو هناوصو دارم نالوا ردهم لدهج هک نویکنا

 ردفوب یس هدنافو

 درم نا نت رکو ید رب لیاربرع نتسرکن 9۶
 محراب رو یا هلع نواس یارس رد

 چ هرخآ یا دهج *:دب افتلفو دهجرب لکون نداهن

 كنامقل "روس ریست لها هکرواوا تراشا هش رش ثد>وب فیطانا- و

 ثب" (تو* ضرا یاب سفن یردنامو ادغ بسکن اذام سەن یردنامو) هدنرخآ
 هکر دشلوا عفاو هلب وپهدب واضیب ریسفتردراشلباریطستورپ رقت هدنربفت كنس هغ رک
 هناسلجنع لجریلا رظنم لععف مالسلا هيلع نايل“ ىلع رم تولا كالم نا یور)
 يندر هلاك لاقف توما كل ء لافف نايس اباذهنم لجرا لاقف هبلارظنلا مدو

 هن ابعت یرظن ماود تولا كل« لاقف لعقف دنهلاب نيةلتو یتسامص نا خیرارخ

 یاشم كةب رش تیدسحوب ( ك دند وهو دشهااب هحور ضا نا ت ماذا

 ردیهاکنش اح ید رم دار € یوم ۷ راررو- ریست بوروتک هحظن ینفیطا
 یدشرا ققو اشور هلن وک مرک رب ( دب ود ردنا یاس لدع ارس رد * ديسر

 ور 6 ی ولم یدلب هخارس یلدع لدع كتمالساا هيلع نايل نرضح

 یزوب كا یک نا ۱عیلس یاس نی ۰ دوک ره درز مغز

 یا یدید E السلا هيلع 8 سب لوک ین ی و یراص ندع

 ترمهح هحاوخ ر ت دلا رظا ۳ ,a هر لا روش

 نیلا و رب و مش اک مالا هلع لبا ررع یدتا هم السلا هيلع ناهلس

 هن یدعش لوا ءاکا یدتا اکا مالساا ه-لع ناولس (؛اشناج یا ارداب امرف

 لب یجیدیاظف> ناح یا ید هم السلاهیلع ناولس هسوگ لوا هتما کیا تسا
 فرط ناک هدش هک وب * درب ناتس دن-هب اه: زا مات هک یوش ۷ هللارما

 < ناج #

 یدتک هفرط لوا هک هدخ هکءالوب هثلبا هناخس دنه ندارو بات ( در ناج دش



۱ ۶ 

 رداکد ناچ داءعا ید 4۶و تک رع لک و الب ار ل ز هلوا لک وم

 س دهچ رب ر لک وتن ربع نداهن کت ر زاب ج

3Fرح ناک# دننشآ د دز اهکدا ا %4 .یونشع  PEدنتخاکاه ابدت ) 

 ا دوب هک راصد رح لوا کد هل و راد ردااق ززاوآ هال-ترا شوحو ه4-+ |

 یرلایق كس هابسا لوا یرلنوب و یدرب و ر هل رلیدکا نمک رابیس هدنصوصخ |

 مو ورگارچ سب# نزودیهزارازهردنارار ھ د ص چ ىم ¥ یدروکر | ەە رھ

 ندنام ز عفا س هو كيزوب جت كب زوبهصن ند زود رم ( نمززآ دندنام |
 رای داوا بسذکعودهتحو رلیدلیق كس هابسا هک وب لاحرلیدلاق مور نوت |
 دص هداشک اهردژا وومه * ناهج زاغاز نرف نارازهدص ٭ یوم # |

 ندهیطام نورفو نرق كب زوب هج لد هیلک هنآوب ندنسادتبا كناهج (ناهد |

 زدن جا : رغآ زوب هناح > کرادوصءءو دارم یک اهردژا هورک ك زو ص

 (ءوکر کم نازدش هدنکرب ز8 هورک الاد نآ دندرک اهرکم 46 یونثم $
 هک همر رل, دلبا رارکم نوچ ا لوصو هثب ادا ی ه-فاط كرپ زو موق اناد لوا |

 یدر,وق ندنرب یرلغاط یرکم كرنزا یدل یداوا شع وف ندرکم عاط نداد

 اهرک» فصو درک ٭ یون ۷۴ رد زامشا توق كس هلرح و رکم كرلنا دارم ۱

 نال وا لال لاوذ یترارک» رلنوب میکتن (لابا لالفا هنم لول * لالطاوذ ناش
 ردات عرمصع ینوعصم كمالک لوا هک ی دلیا فصو هدندیص مالک یان هنيا ۱

 زی یهده-ثم رواوا كعد یر هلف تللابچ ندرکء لوا رواوا لئاز هتبلا نیم |
 هک رو-اک هروهظ ندهسع رک تباوب ندعم یاب و ںولوا د اع هزکم هداوا عرصم ۱
 زارمسحا ندنساضف یدنک هدنتح كنهشاع عاهد-ٍهاربا روس ىلا هت یادخ |

 رافک اهي (مهرکماو رکمدفو) رزرو نا یتراکدلبا رکمو_هلیح واره بوه |
 رد اذع یرارکم ءارر> > كرانوب و ( مهر هرکم هللادثعو ) هلرکم تان راید لبا رکم |

 لورل) ا لاا یرکع + كرلئوب هج رکا ( مهر کم ناک ناو) هللادذع رد وتکم

 یوسم نوعسملازا گالابج نع الذل ادءمو لابجا هتلازال یوسمیا (لابطا هنع

 ( مهبذعیل هللاناکامو هاوادکوم ینامالو هلوا هیفاتنا دوخاب و هد هسیدلوا دعمو |
 ردلاح یەم هج ریدقتوب یک مال نالوا دنر هع رک تا ll) عیضیل هل ناک امو

 ۱ دوخاب و رايق لئاز یلابج یر لرلو سد هلق لئاز لا یرکع كرانوب

 ةدشلا نم مهرکم ناک ناو )مالک ریدقت هلوا دک وم ینا مالو هلوا ففح ند هل نا |
 كن هلیحو كركم هردقواضف لصااو (اهنک اما نعماةتتولابطا هثع لوزت ثبحم |

 دوم یور * لزاردنا تفر هک ن عسقں آهک رج 4 یو ¥ رد-قو یسهدناف

 نت ورم یداوا عفاد 2 هکیریف ندییصاو نعس لواهک (د (لعزاو راکشزا ۱



 س ——_ .

 و ني لات ورب هر تو هیلبا لب ۰ E ۰ داتسام ۳3 ره ر لامکساا ۱

 ۱ 1 یوم زاوا صالخرواوا لاله هدننبامرل او ناو زاوپناماندنس + هعب رهدنرد ۱

 ك-هللا لوا رکاو( ینز یب نوجو یراش درم * یز وز ینبباد ش اهن راشارو
 | ندقمالق مظءو تاغتلاو ندعلوا رک ق قعءروا نور نس هروا نور هش راتراشا

 ۱ کا ةهسرلت ود زو سرب هرلثا هوا هکر دندشأد زازیکت» سەل مکترد هرانک

 ۱ داس سر رازدیک هاتم“ تالا مدعو راردبا كل رح ن رانورپ هسراک هن راشو>

 كهللا لوا نالوا هتک راوجو اك ها رڪا راسّمعا ف لاک یا

 شکر س نادکلیا ادا یترکش كراع لوا بول وا ربکتم ویلا تافتلا هنیراتراشا

 نس هروک هلیزوک تفیق> ینیدنک مکنوجو كرونص درمینیدنک كسرواوا
 رهو هل ادا ینرکش هراتمعن یکدر و كنيااسه نح هکر داوا دره نساروعر |

 ی ودنک و هساوا كرا" یرلنوب هکر 3 ةي قرن ههل قاخام نوع 1
 هک قعردق نا 4 یوم %3 نت زز لوا چكا كسان مز د ره ۱

 من هلن . رلتراشا لوا کا( دوش مد دربب یوژا ليقف هکر م # دوش ج یراد ۱

 ۱ 4 ناار د ولو عا ن س راتوط هڪ لء ر دق وب كس زمنا تافتااو |

 رع> و ید یک قر, وق ید ر ولوا مد شاب لوا هل دز اورپ دو>اب و ح طعم لدفع |

 نانا نالوا یلقعو ر دلطفاو فرشا هللفع ندناویحراسس ناسناارب 7 روااغ |

 ۱ ر داضاو ییدا ن بسا نالوا شو۵ ی رداضااو قرشا هالعد ندنا وی>ر ف

 (راترعقانار رکش ی درب ی * راشو موش دو یرکش ی هکناز 1 یونی #

 لوا ردیعو كلرابمان ككلرسرکش هکر واوا 6 لهع كییدلوا كلام ن دبس لوا

Sul -لکو ترک 1 یوم « رولا هرات رعفات ی هجا وا  

 كسرابالکونرکا |یربجنالوالهاکی ((زکر وابجر هیکن سب * نک هتشگ رک راکرد یکی
 ۱ مای هحصساوق ( نیلاطبل بحال هللانا ) هلیا لکون هدنلاع كاکلب 7ر ییعوراک
 هلا هغلایم هدعب هلبا راک و تعارز نس هیلوا , دنس: مز رالاطب یکیدموسس كهللا

 ترخآ رظا عطف ندراکو بد هلا لاکا هبا دخ نالوا راک ۰ و را کنار اج

 ( نونمول لکوتیلف هللا لعو) هک ك مرر د نس رک ار داک دزثاج كلبا لکو ن دن صو صخ
 هدنصوصخ ترخآ سپرابا تاالد هنب وجو كنلبا لکوت هرزوا هللا نب مش صأ
 هسلوا لک وتم ه-هللا ہلکا لاثنما «رعاوب بودا لاتا ر هک رب جد

 ,دصوصخوب دسیعارب ز رداکدرٹاج لک وت «هد-صوصخوب باوطا ییرلوا اج
 :وک رلااونآ و :وسلصلا اوعفاو یاس ها لاق ج ) ردروم امو فلک هلل اعا

 یرلرصا نالوا نوا بوجویلاثءا كوب نیلبا لع كر سپ ( نیفکا رلا عماومکر او
 هدف طلا بس دبع هب هیهلا صاوا هکلب د رداکدزناح هسباوب روك مزال ا ۳

 هّقح نرضح ی دنا باکو راک د .دنصو مخ ترخآ بولنا لاشت»ا |

 لکو ٠



 ی

 8( الادنعو ردکءد رد ماتم دژ رم داج رع بودن ا افکت ظافعاو راینحا ۳

 بول وق ی داتهنجاو یس ه دکواس ط-۔وا لاهکلایلا لوصولا لق كلاسرپ

 ترشا هباتعموب مش ردکلا لاک 0 داعاطو تادا.ع بو وا هست یاصعم

 3 نهج رک ارارروب اب اطخ هک. 8 نیا اد اهتحاو یس ر دک ولس طسو بودا

 تین 23323 رخ ترس + یو 3 كسر دردن مربج مب + ماکد یریج

 یدساوا قءو وا هداو كربج كس تالاس یا ( بس هک رد ورد نآ قا

 نعل همون وا نس هیمروک تفیقح یئدحو « اکر دو قةیقح رد مات هموب وا هدلوب |

 ق! رط بو دا رت یتششوکو یو بودبا لکو ههللا لربج كنس كلاس یا
 هنقیفح باب هک مادام ر دکنیک هدناج كنفن ظحو كنا رابتخا تحارتسا هدقح

 و یا ا داهتحاو دانا تحارتسا نس هیم روک قیهواا هاکردو نس هیمرک

 تخرد اردو را ET E یونثم # م هل

 كتخردول هویم لوا هموب وارا هن ز یربچ لهاک سراسشعا یا ( راد هویم
 رد دوجو الماک نالوا یار اع دا مم ندراد هویم تخرد هدرب یرغ ن ا

 هو هللا یطر ناب و نع رلبا تأالد a ید فب رم ثیدحوت ےک

 نءاولکو اهلظ یف او ,دسهقاو ةا ریش نم رجس ےیقلا اذا م اللا هیلع لاق )

 اهاکفااع مبل اذا لاق ارا راد ن اذه ۳ فیکا ولاق اهراما

 هدایت ودها تو نالو هدکولس طعو یا IT را نع هرم م ۳

 لوش كسردا تحارتساو كسروتاب رکا یراب هللا لوبق تحارتسا نالوا لاک
 ناجا تا . كايا ر لام نالوا قخرد كن را هوم ینا رارساو قراسعم

 ره زنگ ناشفآ خاش هکات 6# یوم هللا تحازسا « دشیاد- ه ٌهباسو
 شعب هلیا ناۋاغا شدا هد ها (د ازو لقت دزب ر هتفخ سرب * داب هح

 نالوا یهلا رڪ لوا كسروا یا هک وددازو لفت هرزوا یشاب كنه

 ینرلخ اش ییفعو حورو بلق كنآ یهلاتدارادابات هکناب هدناج لظ كنا ر ماع

 كالهاک نالسیق تحارتساو نالوا هدوسآ هدشندا-عس لط كناات هلوا یصللس
 یناج كراتعا یب لهاک لوا هلبفراث قاوذاو فراعم دازو رارمسا لقت هن رزوا

 یا قح هلا هطعاو یکیدلبا رارق هداج ةباس كتلود بحاص یا

 هوا لصاو هس را هر تب رقو تجرو تیادهو تاو رهن ندرت از

 ربح (ناما داب یک ماکنه ین غ ع نایرهر نارد یخ 1 یوم #

 بودا شش شوک و یس كرت ییعد ردا هدنساتروا رلترهر ا-ءاوالا دع كسر دردن
 ردا یعل 3 سوق سلف و ردکعا تارتسا هدن-ام كناطرش لاو سفت لها

 غ رع نیلبا تأ رج هزاورپ |

 6 ل # هک ۲۸ ۶ . 4 یورفنلا #



 نوجما یورخا لاعاو یراوجوب نس هد یاو رولوا ش نا ربعذو رر رقت هلا

 | * یه ناجرار شاهتراشا نوج 4 یوم *% رولوا شایوس ود هلا قرص

 هرزوا كناج ینرادراشا كالا لوا مکنوح ان ۵ د ناج نرابشا نآ یافو رد

 ۱ لدو ناجیراک ناناوا یر 2 ضد ,اسوایو تسد ی نسب ود

 شاهتراشا سب % ی ۳۹ NE لذب یکشتو ناچ .دنصوصخ لب

 ۱ ینراترا اشا رارسا هللا لوا اکیس وب و و زاب# دهد ترارمسا

 رردلاق یعشعو تفلک راب ندنس رروک ر را هنس هح دوهشو فشک نسو رر, و

 821 دنادز لوح لا 4 یون در و فتو راکاکشو
 رابا لو نس نسنکنيم یتادابعو تاعاط لو نساماح هکیدعت ( ارت دنادرک

 ندت مش تجزو ندتفشءو تفلک بویلبا راوس هرز وا قوشو قشع قارب یە
 هک ن الا رلبا یجب دبا تدوبع اکس یاو یج دا عفر یخد یتدابع لةو راپادازآ
 | رلدا هد: نکرب و لو ف ےس س نس ګدا لوق یکی ما فا قید ن اباق

 | (یوشلصاو نازادعب ییوجلصو * یوشلئاق دیس ۷ یونثم

 لوبف ن الا یتیعا كالا لوا تب ندولوا صا لاق نساباق یدع ینیحا كناو
 لا بویابا داشراو نسرواوا یاب ویر ما تو رع الا لوبفدءب ن سیا

 ۱۳ دور نس رايد یھلا ت تاصو ید نبرولبف یگنو ما ویداذک لعفلالو اذک

 یکش ۴% FERS نسرولیف اصن ا هترضح لواونسرواوآ , لصاو لاصولا

 تردف كلبا هدهامو یعس كل (دوبتمعا ناراکناو ربج * دو ترد شهد

EY,ردامظع تمعلرب هد يعالا سه ۲ عهبندب توقو تردق نعل رولو ٣ی کش  

 | راکنا هتمعن لوا كربج كنس ردکلیا یعس هنناچ تاع اطو تادابع یرکش كنا

 | لوا كکلکعد ردقو قاط هبس:عاط مروبگ ن ةردعلاو هوعاا عه یتسهب رواوا

 | ( دیدشا یاذع نا مترفک نالو ) س رولوا نا رفک و راکنا هستمعن ثردق

 ۱ بودیک ندنا تمعن واو رولوا دیدش ییاذد كهالا لوا هوا من ن نا رثک هیج ۰

 * دنک نورفا ERY تر ر ۱ 4 یوم « رولاق مور ندنار لار ۹1

 هدا ز ینردف يك تردق ۳دنک نورب تکزا تمعل ربح

 PP LEY توعاسطتساو تردق یکبسح كسآ ) کند زال ۴ کش نو ( یعیرلبا

 ےکنوچ ردتم دخ یاداو یس هتمعتم تعاط هک دت كرد یرکش كناردتمهدر

 هرمنط ندکلا تمعن راج رلبا ن وزرفا یکتردف نس رس هلق ل هر کش ثدتمعت تور کو

 كانا تعدخو یچس ر عا طاس الا عء ود مرط ص ءوروبګ ل ن نس زلبا ۱

 | بلسدا رھ ندربچ علا دنع ربا هلا هلازا تمعن تعاطنءاو تردق لوا ندکلا |

 تست چی
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 ا تست

 (داهنام یاپ شیپ یایدر' * دابابر لو یرآریش تفک ٭ یوم # |
 هنب ردن ببسیب و بسک یب یلاهنقح سراب وس كچرک یلب یدتبا هرانوب نالسرا
 نابدرترب هنکوا ادا مب یس صو كلام لدابع عج نکلو ردرداقهکمرب و قزر

 هکر وضو ٭ ییاعرب نسلأیدرت مکش رد روف نابسا دارم ندنا هک یدوذ

 نما هسو رب زمسییس و هلسیسو هبه ره یلاعرپ یون-هو یروص تالذک رمقج
 هیسوب هکمریا هب هبت یعر ه سد دلوا مزال هجا نایدرت هفمغچررپ كکوب رب سا

 تسه # ماب یوم دیابتفر هاب 6 یوشم # یدلک مزال كا ثبت |
 دارعره داره ندماب رک كة هی هاپ هنبناچماط (ماخ عمطاجا ندوب یربج |
 قامت سر كاش ا هجو هما مو دونر نکس ی وام رو

 هدوهب و ماخعمط قاوا یربسج هدهبن موب رولوا مزال كمك هل ردت بودا |
 ببسیب و بسک یب بواوا یربجو قلتف كرت سکو یس هدایندوب عب ردعارم |
 ماخ كعد رلبا لاصبا همدا رو دوصع یورخآ رکاو یویند رکاب یاعلق> |
 كك هنش رط لکوتو كا باسا كرت هدنصوصخ اید من ردلطاب لایخو عمط ۱
 ترخآو ردخودمو به هرزوا یراق رطو تنس كن ایاواو سونا عیج |

 قاتا كروهج تیک هنشرط یاستکاو بابسا كرو كا لکوت هدنصوصخ
 ترخاو نت هلو لکوت هدنصوص> اد هڪل ردح و دعمو مومذم هرزوا

 1 یوم $ ردوب قوب د رطو تنس هک ن نوا بدتکفو هت

 قانا ( كنحوت ناهش یک نوچ یراد تسد # كلوت و ا یراد یاپ ۱

 ناهنب نوح نسی هپ نسرانوط لا نسرلبا كنا هجا نیدنک نسراتوط |

 یغااو او یلاو ق-اطم ی ارز ۳ تک دا ص ندفاا ندلاوب نسرابا

 تسدب لب نوح و او 4 یوثثم ۵م ¥ ردیا لع و نویگنا هنداع

 لي رپ هللا گود هکنوج یدنفا الثم » (دا یعاروا دش مولعم ناب زیب # داد هد

 قطاا لاا ناسا دا رو داش لوا نسلا-همو نا ز قدر و

 رخآ * تسوا یاهتراشا لی نوعمه تسد ٭ یوم ا ردلاقملا ناسل نه

 یاعت هللا عی رد رلتراشا كهالاوا یک لیلا كلذک (تسوا یاهترابع ی د دنا

 هنس مدن كهجاوخ لوا لا نالوا هدناسفاوب یدرب ولا نسسءالکو لاقم هتسهدش |
 راکو بسک هلکنا هکر دنزاشا نداناج هللا لوا رد یک ل یکدر و لاقعی |

 یچ دبا رکف یراک ترخآ ییعب ردب راترابع كهللا لوا تای دبا رکف تیقاع هیلبا |

 ردن ن اکو تاراب» كهللا لوا لع یچلیا لاردا یلاعاو حراوج جاو

 تیقاع یلاسعت ق > هنودنب رب مگنوچ ردندنلب.ف ىست مالک هشسدناو رکف وب ارز |

 یونعم ناسا ىل r یلاح ن تقیفح هوا ناک هلي یزود تر ؟ فو لععرب شیلا
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 تس دو و تک وصف نو نوچ +« یوم ۷# هدبالصاو او هی زک بودی |

 ین«! یدلوا لوضفرب لسفط مکنوچ ۲ دوکو روگرد داتفا انعرد * دومناب و

 دوبکو روکو هالب و تجز E قلا لا بولوا خاستسک و توق بحاص
 هغلوا لفاغو دید نددوص هدنوب رار د هغلاق هدرآ دوبک و روک یدشود هغلوا

 قاززا بواب تردقو توق بحاص القتسء ی ودنک سپ رواوا كءد یدشود

 بودیا كر یبهلجو اما رووا تفشعو تجز ببس قایق تکرحو تمه هداج ۱
 تحار ثعاب كما داحا لیکو هدنروما aa ق” ترو بودیک هن رط لکوت |

 تسدزا شیب نلخ یاهناج 46 یوئثم  رولوا تداه»و تمعن لصومو
 هل>راوج ینعب لوانداپو تسد یرلناچ كقلخ (افصردنا افوزا دندب رب * ابو
 کجا هنس هب رم افص ندنسدبن مافو .دحاورا لاع مدقم ندان فرصتو لع

 سبح * دندش ید a نوچ ٭ یون 0 یدرراجوا هلا هیناحور
 راپدلوا سوبحو دیقم هلب ما اوطبها مکنوچ ( دندش یدنسرخ و صر-و مث
 روم هحاورا هلب مما كلام قح وبدالبا لوزا هعاسجا ماع ندح اورا بن ره نإ
 رایداوا سا> هالفو تعانق و هصرحو مسخ راب داک هما حا لاعو و یداوا

 ق>ز, ( هال لابع قلا تفک * ءاوخ شو مترضح لایعام € یو 3
 ادغ ندناو ز یک یلایع كنيلان رب نعي ق>زب ىج دا بلطدوسندن اوز یلایع كالا عت
 توقو ن راهو کو همقن لایعو لها كنهسوگرپ مکت ز یجتسا یز ادب | ت وقو

 یقزر كرلنوب هش رزوا كنهسيك لواو راردبا باط ندهسوک لوا ن رلادغو
 ردنزال هرژواهقا كمر و یفزر كناتاویحو باود عج كالذک ردمزال كمرب و

 قلخ ندنهجو (اهفزر هللا ىلعالا ضرالان ةبادنءامور) ىلا هها لاقاک

 كهللا قلخ رد وره ندم السلا ه-ءلع رمغب ترشح مکس رد یک هللا لایع

 لایع ( هلایعا مهبحا هنلآ هقلخ بح اف هها لايع قلخلا) مالساا هيلع لاق ردلایع

 ردهثسانعم دالوا ولهایک ینبدلواییجج لدیجداسیحر دیعج تالیع هللا نیعرمک

 ۱ تجرزوک دناوت ره » دهدنارابناع-آز او  هکنآ 46 یونثم رداءاش هب یشیدو هککر ا

 هللا لواهک رد رداق مهردق ازرا ببس هک رر و ناراب وا ندنامسآهک هللا لوا (دهد نان

 رره یییدلواهلب وب هیضمکنوج هری و نان بسک ېب هن رل هد ندشناس>اوتجر

 . | یلقنو یلقعهفلاط نديا كسم هلكوت لیذ سپ رد اوا كلبا لکوت قجلوا
 لواو لضصفا یداهتجاو بسا تبوت هسرابدلیا راهطا ن رات نالوا :

» 

/ 

1 

 | لداهتحاو بسکرکصتدک دلبا مس ینامدقم كرلنوب بولک هداسهنربش نروک

 ۱ یدلشب هک. ونس نا الدو نیهارب نیابا تاالد ه:الیضف

 ۳ 4 لکون, ار د هجربش نداهن حجر % 3
 کک 5

 د حس



 هک قوب یرب- اما راب یراویقوب هلن ورتو انغ هچرکا رلبادس ی ویق كج هلک الب ورم

 ندهلا-فاو یرگمو هلی> كوع رف راقب نرخآو ند داش كنا ناطیشو سن

 یدلوا هل افا ندس يق قلوا هرات اځ ن مسو بویلغب ی ويف ییعب یدلوا

 | تسج یوا دکناو * شک هنیک نآ تشک لفط ناراره دص 46 یوم

 لواو یدلهید لفط كب زوب ی هکج دنیگو ی دبا ما ةتئا لوا ( شا هناخ زدن[
 قانا نیما نوع رف یی یدا ءدنسهاخ كنا یدرسا نوع رف لوا کی هناا ۱

 تره هک و لاح یداب | لتفوید نسم هلبا روهظ نمد كتاود ا رسا نب

 یدلوا لصاو ه:حر یردام ندنردب باص هدم هناخ یدک مال ]ا هيلع یسوع ۱

 هطعتلاف # هدلک دانا 2 e بن رق ی نوع رق ینآ لیا ردذلوتلا رو 1

 یس وه لوا ها وا و _عمط كتا %# انرحو اودع ےسھل نوک نوع رف لا ۱

 یهج وا رایدلسب هدر هناخ آو ید (تالو یل نيع ةرف)بوداذغا یال لا هيلع
 یس نوحام هدد ¥ یوم ¥ ردنشتلوا حرش j هصق وب هد داح |

 ها کنوج نح زوک مری ) تسو ددد رددو> دید نک اور * تسو رد تألع ۱

 ندالخ و ا-طخ هدکلب یتفیفح كش رب و هدکم روک هکرد راو تلع قاقوح |
 كنس مات هلا ینافووح هدنسروک كتسود یکم روک یدنک نسیروبردلکد نلاح

 اطخو طا کات هلک ه روهظ .دنس یرظن كتسود ل دباکا و لوا وح ندنس كرظن

 زادآ ناب * ضوماا مثوادیدارام دد ٭ یونثم ۶# نسهلوا کری ندکهروک

 یرظن كتسود ع د ردضوملا من از نا دوک مزب :( ضرغ یلکوا دید

 لک هدنر طظن كرم لوا ردٌضوع لزوک هله ر_ لم رظن مرب یرصب و

 ۳ سا ن-رولوا یراعو كا ندکهروک ا.طخو طاغو نس رولو یدوصم

 كترمضح لوا یک رشب هیاکداب لصاباو کنسشمو وزرآو یکت ردفو تدارا |

 4 - -هحو ره ین رک ردپ ریفص للم طو هاو هدتشمو اتصعمو تردو تدارا

 ءالک ینءالکا یهلای ترضحو یک یکیدلیا كس#و لکو اکا بودبا ذاا لیکو
 ذاا ليكو گیدنک یترضح لوا بود هلو دنس یک یکیدب د ر-ةصلا 3

 | 1 كتنوم ميج مو ا ها 3 4 یکعا راجعا هکنردقو تعنصو 2 وراک یدو

 شیک نه سم * دوب اب وباتوا رک ات لفط 4 یوم ¥ هلوالصاح تعشعو ت جز
 | هتردقو توذات یدلوا هو یجوط هکعادام لفط ال (دوبنااب ندرک ا

 لواارب ز یذلوا یر ندننب وب كشنساباب یک سم كالفط لوا یدلو لوصو

 ردشایف ماسن اکا یہ ودنک بودیا ذاا قلطم لیکو  هدنروما مرج یس اباب لفط
 دنس هصبسح كنسدع رک تیآ (الیکو هذخناف) ردشلوا لیکو اکا یخدلوا |
 صالخ ندفلوا ا وب وار کک نوجا قرر نشات للا ذاا یاب لیکو کبر



¢ ۷ 

 بتساکلا ضر 0 یوم % رولوا كد هسابا رت ی ده ج بوایف لک و

 نالسیف بشن هاکوت درج یا (وش« لدهاک ببسرد لکوت زا * ونش هللا ببب
 داس تودنا لع هلن دح وب و تانا یر كالت دح هللا باح تعاکب)ا هسک

 ؛ییسصم هلوا مصاقو لهاک هدنصوصخ ببسیرتوا ندسلکوت تبا شاار

 واکوس نسب ر دب یب كهللا هو یجتدبا بسک فی رمش ثب دج

 رواوا كعد ردیلوق

 4 داهتجا رار لکوتنارعخت نداهنح>جر
 رادقم نادر وز همفل * قلخ فهضزا بسک هک شدنتفک موق ه6 یون

 ن الف حر هرزوآ باسنکاو د-ه> یلکو داره ن دموق هدناب و ( لح
 لتضفا ی داهنجاو بسک موف لوا رد هفناسط نالوا بهاذ هاکوت ب رطو
 دلربا وک ردلکد یلاخ ندنرب ورتو ندنفعض كةلخ بسک هکر ایدشا هرش نروک

 ه-سنارادعم یصرح یدل رواوا ی رادقم یژاغو كرلناوا ص رح هکر درب ورا ۱

 لک وتزا یک تسال 46 یوم # رولوا ر دعاوا ید یس هراکو بسک ۱

 ن دفلوا لکونم هننرمضح یلاعت ق> (زنبوبح دوخ ملدازا تسج * رتب وغ

 دو ردشهرو» ( هبسح وهف ها ىلع لکوت, نمو ) هکر دقوب هور رب و

۱ 

 بوش رم د وخ ن دولست رد شايق ما هزانموف ويد ( نونءولا لک ويلف هللا ییعو)
 زب وب ندکلیا طب وفتو میاست یکرما هفح تربضح نهار دل كرب وبحو
 ههک ره سو هيلع هللا یلتص مركأ بببح ترضح نوخگنا ردقوب تلصرپ
 (كيایرهظ تا لاو كيلا ی رعاتضوفو كيلا یسغ تملا مهللا) ءدتفو یغیدنا

 زا یوسرامزآ دنهج سب * الب یوسالپزادنریرک س ٭ یوم ۴# یدزرروپ |
 اهردژا ندرام زهسوگ قوچ راراچف قوج هنناج الب ن دالب قاخوب (اهدژا

 بسکو راک نالوا بعص یک ا.هردژا رراجف نداتجز لکو ت الثم زرارص هنبناج |
 * دول ماد س هل.ح و ناسا درک هلر> + ىوش % رارواواراتف رک هنسهعب

 یلوص> كاتدا ص دهد ردناسماا ) دون ماشا نوخ تش ادب ناج هکنا

 هیابسا بوب وق یلکوتوید ردیننسو تاص> كيابنا بسکحو یدلبا لح نوعا

 سابق ناج هک ییه-ذسن لوا یداوا دبف ماده یدنک یس هلیح كنآ یدایف كس |
 * دوب هناخ ردنا نم دو تس رد 1 یوم ۷# یدل وا یضحما ناق یدتا

 انعوالب نوعا صالخ ندودع تا لفاغ ) دو هناسا نیز نوعرف *هلبح ۱

 هدوساو نکاسس هدننو رد هناخ نمد هک و لاح یدلغا هلکع اانغ بسک ییسویف ۱

 هب یدکو شفت نالوا ودع یادعا ید نکیارضا ندادعا لح رائو سب رل,دیا ۱

 ۱ بونوق۰د ورد ا یرودعو نانسا یکیاهدنو رد نم نا طش نالوا و ۱

 یوم تم
 4 رف



#۶ ۲۱۱ #۶ 
 شدت سس سم سس سس سس سس سس وتو دن تن ست |

 ندردقرذح ارب ز هلباكرت یرذح میک> نالوارا-ربخ یارلیس هنالعرا زرعح هج |
 ىعإ (ر دقلا نع یفیالرذا ناف رذطاعد )مالا هيلع لاقاک نمرب و هدنافو انغ |
 وها ٤ ملا فحو ناکردتعلا ار , ززلوا نغم ندرد رذح ارز هللا لر یرذح ۱

 تانآ یلا-شا كنو و رد ( ر نااین هولعف یش لکو رد هانةاخ یش لک اناو ناک |

 ردقو هراج هم رداضرو لس نالوا مزال ه دص نامه ردقوج رابخاو ۱

 ( تسزنهد لک و ۲ نک لکوور * تسرشو روش ند روشرذحرد ۹ یو ¥ ۱

 ناشی رب هدنوب ندب روش ردراو یلنا-شب رپ لرشو روش هدکیارذ-> ندردق |
 ردکر وا لکوت لب کوت هاد- ءدصوصخ میچج یروب روئاوآ لا معنسا هسا
 ياض امول هددهاحو بک اماروئوب قلوا مب لست هدردقو اضف هداکوت ار ز

 دست یا نوه هب اضفاب هک یونثم «« 3 رو کت رولوا كاا هضراسعم ۱
 روهنم تحد رتو دنت یا هعروا هب هللا اضق ( تس واب اضف مت * رنو ۱

 < یوش ۷ هیتوط تموصخو داساع هاکنس ید شا :e و اضفو

 كبلات ی هدنب (.قافلا نرزا جز هیات # یج ہک دو دا
 تااک ع دبمات لا--غلا ید نیب تیلاک كرک قلوا ہد رم ہدنکوا یمکح |
 یلیق داععا هب سک در ارز هک جز ند علا بر نالوا تاقواع رهظم و ۱

 هلباف» هاکنآو ر دیک قلق هضراسم هنساضق كقح ترضخ قلوا ك رات یلکوتو
 [ضر هنس ا ڪو كناو نیلیف لکوت هوجح ترمه> س 3 د ردبک قعروا هکب بودیا

 ردررعء قلوا لاله هلا ال ر و كك رهفو محز یهالاذبقاع ۷ نحو و |

 ٭ ملسنولکوتر,ارباسنکاو دهجریش نداهن حجر و ےک
 سس سس E هوس

 (تعرپماغی تاسمه بیس نا * تسربهرلکوترد یرآ تفک ٭ یوم #۶
 ھو باج هکر دایلدو رهر هکلاس کو هچرکا عن یدنا هزرمع# ن السرا

 كس رلرمطح م هسا هیاع ربمخس مه ردناستکاو دهج دارم هک بس وب رردشرا

 نالو ez هرزوا لکوت یناساکاو ده> دا رعندربش هدلگ وب ردتسو تداع

 زرروب رکذ هکر دو یراتحع كرلنا هک رد اتو نالوا لر عم هل اسوو ب ساو

 ثیدسحوب ( دثیی شا یوناز لکو تاب * دنلبزاو ابربمغ تفک 46 یوم #۶
 راردا تاور یرلت مو> هو هللا یصر لیج نام هکر رروپ تراشا هقن رم ۲۱ ۲

 ا 3 زاب یدستا واک هعالساا هیلع لوسر ترمضح ت نوکر

 لفعا) 0 هیلع هلال ص ینا لاق یمع هوا لک وتم 4یاعت نا بور وول و* |

 یدد هلا دئاب زاوآ یراتمضح مالسلا هيلع ريمة نعد (هللا ىلع لکوت 9 * راهو ۱

 درج هل م عج ىا او دهح لكلا 4 هغد یزد ةا تا ههللا



 E SRE وش یداورد رک 'ةفناط 1 یوم ۱

 نالوا بس ا 0 يص ندنان اویح ید یس هغ اط ناری هد شو ؟یداو |

 ماد یدیا راو بآ ارططاو هعزان ندن السرا هرلنآ .دی داو فیطارب ۵-طناطر

 | شوخا هلججرب ارچنآ ۵ دوب ریسهرد نیک زاربشنا ہک سب 46 یون 1 ۱
 ۱ كنسج قالتوا لوا یدرابف یررمع * ندوصوب مشلوا هک هدان ز (دوب هتک

 | شب نت رندمآ هدک سبک 6 یوم  یدشاوا شوخا هیرزوا
 هک رایدن درلب دانا لےے را داک هرمش رر۶ لوا (رمسس عرادار "ام ه هیطورک

 لهدیا هسفیظو نیسیعا یو ا کس ندب زرانوط قوط يتسرب ندهفیطو

 | نیت کن اامرپ ت دد دد رکات * ایہ یدیص یب رد ه-هیطو رخ + یوم #

 ۱ "طنهنعرزوا مزب ایکو اع موب ات هک هجن درا لدیصر یربغ ند هفیظو ناثلوا |

 ۱ هبلوا ش
 هک_قتفک دهجهدنافو ارنا رج رش نتفک داوج #

 ۱ (گبو دی زماهدیدسب اهرکم * رکمهن منبافورک یرآ تفک 46 یواثع #
 | ارز مهرو ک هلو رکم تک | ردلوبقم زوم رکگیدب دیلب یدشا هرانارمش

 ۱ عورش هرکمهرب یخ ۹ هکردلا حا مدرو" ۲ رارکمو < هل -.> قوح ندردب و دز

 | دام مخز "هدیزکنم * مد مم رکمو لسعف اله نم 46 یوم 3 زسەدا
 | رام سعب ما وب كب رغءو رام ما یاله كنرکمو لءف كءلخ ی (مدنکو

 ٩6 یونثم ۶ مشهروک ررض قو-چ ندر هسک نالوا هدستعیبط برقعو
 ند ورد ( نیک ورکم ردزتب مد رم هتمهزآ * ني زف موردزآ تفت مد رح

 واررمحو لرڪبق ندقلخ عیجج هدکلبا نیکو رکم اکب ید سن نالوا هدوص و

 ۱ یدعا م لا هیلع لاق) ردآتاالد ها: :عد وب فر رس تدحوت 2 ؟تردکر

 * دینش نموا دليل نم 7 زق یوئنم كينج نیب تلا كەت ودع

 | نموا خدلبال مغاوق ےب شوخو یا هکیدید هنر (دیزکل دو ناجم ربمغی لوف
 | وباو دجا میکتن ی دنا ل وبق هللد و ناج یناوق كربمغیپ و یدتبا شوک نید>
 لاق راردبا تاور قیرش ثیدتحوب ن درع نا هجام نیاوند هر رهوبا دواد

 ندگلدرب زلواغو دلم نعت ( نیت رم دحاورعح و 0 مالساا هيلع
 هب یدئک هش رارکت هروک زر قف هرکوب هک داګر لفاع نعل ه رڪ ينا

 برج ن») هک ار ززرلوا « د نع یخ د هرکر ن دلحم لواو ۷ و هرب نالکر مع |
 رد (همادالا هب تاحبرحا

 ھچک نادنکاو دهجر , ار لكون نارع نداهن خجرا +

 ( ردق نع غب نی <E S وا هاج هاج € ی کو ا ۱
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 رو
 ردلکد سنج لنا ذا اتروص نکیل ردساچ ییصعم یعسق یهگباو رد ی۔اج انہو

 | تایه هسک 17 الف رولو قید ودیا عونو و رولوا ساح هل رحا راتعااما

 هرلذا هل رامتعا تیل, اه امص و ابلوایونعماماهدنلکش ماوع هکلب لک د هدایاوا هداص

 سنج ان یعمو سجان روص لا مسف نالوادو دم امار ولو لصاحقوندنویردسنج
 ناوح نالوا .دنلکشنا ناور هق نالو اهد:لکش ناسح او رهز ,دنلکشنانالٍثءردرلنل وا

 هكا مسق وب ,) هلک هتیب یانع» سد یک نایغط باعت ا نالوا هدنتیه نافرع لهاو

 هوا هبا شه هنج لوارکم هلوا ندیفینح سنج ان رفوذ مزب زکا هک رادروب بودی اتراشا
 رداک د قابو ربتع«قوذولاماروالوا قوذورونلا ظح ید ندا هلا هسب المواتر وص

 | ضرعو تب راع ردتهباشم هک هنسا لواو ردنهباثم یًاشاعویبس كفوذوب اریز |

 | نجوا لئاز یبس كفشر سپ زلاق قاب تبفاع هسبا ضرعو تب راع یدلوا |
 ال هک رو بودیا داریا لث جاقر هصوصخوب سب لوا دوج وم ید بیس |

 هکنوح نددایص رض نالوا یک یزاوا یسج یدنک هلکقوذ هغ رها ۱

 هداالب مادورولوا ی دنا | ترق هسآ وب ن.اج ی یدنک هتک بولوا هتفد ر هزاواوب

 رک شوزف دسرنوج * ب ارسزا دب "1 قوذرت کار مش 1 یون هم ۶# رولاق

 وا قوذ ن دارس هجرکا هبهنشتر ردو یند رخ ا لاشرب و (بآ دوج
 لوا راق ندن 1 یلکش ب ۱ لوا هشن هارس ل وا مکنوج نوه دلوا هیاشمهب |

 ید رلبا وصان نالوا داوو را اذک نالوا شم سرابا با بلط هل هنن

 بآ بالط نصف( اش هدخم | هاجاذا نح هام ناما هبسح ةعیقت نا
 ه رانو e طع عقد ی ۳۹ تفیقح ءام یی ا هح تابیح

 ه دا رع بآ بول وا هدانز یکل ه.ش رات وب را هسلبا هسج و هلتنغ ر ل اک

 صالخ ندنهالب و تافغ هطروو ن دنلاهج بارم ب یرلبدنکو رزاوالصاو
 مه نا لوق + یوم ۱ % هکر د ول یندرخآ لاشرب ۰ دصوصخو ررایف

 رلرلاتط نالوا سام ( برم رادرددوشاوسر نآ كيل * باقر زز ادنوش شوخ

 یاوسر رارو نم نالوا یک بلفرز لوا نکل ندنوسلا بلق رارواوا شوخ هجرکا

 تسدو دنارزا 46 یوم 7 هدنرع روضح = نعل هدتورف> ترضلاراد ژرواوا

 ناردناو # ارهصقنآ ناوخزاب هلیلکا *  دنکفن هجارترک لایخات * دنکفن هرزا
 ندفح قي رطس كل هدو دنارزات بلاطیا راهن ز (ارهجح نا رک بلط هصق

 هئمدو هل لک هیغآ هنسویف تااهجو تلفغیتس لایخ یرکاو لطاب و هیخارب ورک

 | دارمنددصف هک لبا بلط هص> ند هصق لواو وفوا ورک ییهصقوب ندیاتک ما
 ۱ ردو هصقنالواد روط ۵ هد هثمدو هل لک لو ا هکر د هص> ۱1

 ۱ 2 < ربشب ناربع نتنک دهج رتو لکوت تیاکح ۳



۱ 

 .دنرخآو رد یس هد مر لوزا هدایند رلبا لوزاکس یاناکم كلا هیلبا

 | نا تعب مب وک یسراپ 46 یوئثم ٭ ز دیس هلجآ ءارج كجلیا لوزنو كولک
 | لر هاك هناروب ندا دعص) دا ات ۲ شح نادا هک دنا یرط طظ ناز# شک

 اشک كمکحوب سل ملیوس یسراب هرکصت دوس كدلب وس یب رع ینوعصمو

 هب ال عا مع كن زاترمضح یاس قح ییهبط سوفنو یب هفت سانا دا يم

 ا لوا هک رولک ندفرط لوا هنحور كلاسنا كاکمکح و سب ردیسا بذج

 ذ٣ بولیف لیم اکا حورو یدلوا لصاح قوذو تذل لوا ه>ور ینع یدلک

 ك فرط ناک * تسا ہدنام ی وسب یرقره مشٹج ٭ یوم # , یدسلوا
 ه-تاج لوا مادو رد شاق هدہناجرب یزوک كموقرب ره ( تسا هدنام قو ذ دزور

 قوذ یوم # ردشمروسقوذرپ نوکرب ۰ ه دفرط رم لوا ار زردشلوا نارکن

 | هک ردوب نیقب ( نیب دشاب دوخ لک زاژ نج قوذ * نیفب دوخ دشاب سنجزا سنج
 قلوتذلوقلوا قوذ ندنسنجف الخ ارز رولوا ندنسنج یدنک وذ كسنح

 | ندنلک یدنک هلا ار ظن رولوا ندنلک یدنک قوذ و رج تال ذکر داکد عالم هلعع

 | رولوا مسق یکیا سنج سا ر داکد بساسنء ةاع ۶ دعاو قلاقوذورجند رغ

 تراشا قلم قو نسب ز ردثلو اوآلباقو دتسم مق یکی :اوب تلا حسقو:ک یرب و ولایرب

 | سنج تسوب ودب نوچ * دوب یسنج لباق نارکماب 46یونثم # رارروپ بودا
 | هلو ادعتنسهولب اق هاجر لوا هنگ نالواندسنجفالخا ر هاظ کم دوخا( دوش دوشوا

 مگنوخچ بڪ ین دلو لبق هسفلوا یصاع حیطه و هغلواعیطع یص اعرب الث
 هتسح لوا رولوا یمنج ك "]یدشلوا هداج ج نالوا سنج قالخا رها لوا

 نر تنگه ارت ست اکناو باو چہ ھا یر ج ھل ی
 مر هل هسا و اهزب یدلود سج مزار | رهاظ 5# یک نانو بآ الثم (دوفام ردناوام

 یدروترا زغهاسجو توقو یدلیا هدا ز هد نهدوجو مز و یدلوا رمسنج
 (َناد سنج ارنارخا را از * نانوبآ درادن تنسسنج شقن هک یوا

 | الکش هناا كنا هکرنوط نشقن تی-اج ند تنتهج تروصو لکش نانو بآ

 سنج رغزرو € یوم # لیبسنج یتا ندرابتعا رخااما ردقوب یتهباشم
TET Îتی راع دا تسدشام هکنا * ار ساج ۰ دشاب دام  » 

 دوخ سنج 22 7# وح ج لر سزا داقوذ رکا رکارغرم* تقام دشت قاب تب راع

 ندسنچ قالخو رواوا ندساج قوذ كسنج هما هک رروب (رفن دش دابن
 کا ارفتسالاب لصا اما رولوا منسق چوا هج رکا سنج س ردلکد نکعقلا قوذ

 ردن ا روضو انعء یم لوا رددو رطمو دود يع یم رب لوا 2 مق

 5 روص كلاس ناسا ۳ غاص ناسنار و كەك اعرب + هک لرب اا



 ی ا انا 6 ۰ و

 | ةن هد یر لعاف ردفوطعم هنس هلجج انیتات یسهلجج ایج م (اهلاناع

 | ندبصاون فورحردفرح یرددنام هتافاک- ربع هداهلانما رددناع هلالطا یذوه

 تاماکم "1 ریدقلا الکی یع رد وصوم او هفوصو» امرح فرح نهاودواج

 ۱ هدعرددناووه رتی هد یر لعاف یضام لەو لات رولوا تراہع ندلاقم

 هام نالوا هدنمکح تافاکم ردداع كن لات ردو هدم بوصم الح زراب رعخاع |

 لوا هکر دف و ذبح قلم ردهناسنمو هلا نم ردرورج الع هتلصا و دنوص ععامو ۱

 بوصتم دیعاا رکا ردر هیماک نالوا بسام هع ىلاثما رلنوباب و معاابو ردربسخ

 | ردت رواوا یلوفم كن لان هل وود قلمتم رج فرح هسرونفوا عوفرم رکاو

 ىهي( هلبقاهيلا دملا كلذ لان یتلا تافاکما سنج نموه اي ہلا لانیل تافاکلا |
 لاصداو اطایزب مارک الاو لالا یذ ترمضح هرکصندک دیک هزب ینافاکم كلام |
 لدبعلوا هک تائسحو من لوش نوجا قلوا لئان هدبع هناا كتافاك» لوا رلبا |

 ۱ لا کا د.ع ی ا یش لوا هک هسی لوا هرب لوا نوحا نوسشرا ۱

 دبع بسم هرزوا ین دلوا عوف رمو ردندابق لاسعم تاق اکم ینیداوا لا

 لیتو حرمت اذگه 46 یونتم ج ردلاقم تاقاکم نبش لوا دارم هک یدلوا
 اذ ردهبیپشت یف رسفاک رد هربذت فرحاه هداذکه (ما هیلع تاز الفاذ ٩ اند
 تیپ ر دمجار یهرتسب ه دنت یری لعاف عراضم لعف جرحت ردنزاشا مسا |

 عجار هلا ھم هرزوا قلوا لّوم دشیابنعم ساقتا دوخا و دساعنا نالوا ۰ دشابس

 | اباد هلاقم تافاکم رد داع یهرتتسم ه دن یری لعاف عراضم لعف لات هلوا
 | ماودلا ثیح نموا اءاد نام یا رد وصم هرزواتی مسی اب و هرژوا تیفرط

 | ردموهفمو يون فالوا عر ەم يلا را تھ ندیراشا ء اعمآ ردیسا اذ ردکعد

 ند هصقات لاعفا لازال هد تازالردنوجحما بیقهناف ردادتبم عود رم الع ندارعا

 | کا ردرج فرح یلع هد هیلع ردپ ربخ اسُعاق ردیما كنآ عوف رم الحات ر دلهفرپ
 | ههوهنع ناسشوا تراشا هل اذ هک هلال ردرورح الع بارع نالوا لص

 هک رشالاهم دوخاب و زیساقنا مر حرعل نانلوا رک ذوش لوا ها تا یاهم ردع>ار |

 زل اقم تافاکمو لزب و ر دیا دومصو جورع هسابناح قحرد ملک پاسیطا دارم |
 حورع نعل یدناوا رک ذ هک موهفعوش هدناه رره دوخاب نداتهج ماودردبا لوز

 ا یداو نس س یدلوا عاق ةساهه ۵ رزوا كوب تافاکم لوزرتو سافا

 جورع هدناج, قح هییف ساضاو ےاک بایطا ند اس هک راب ره ل د-اوا لثاژ
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 ۳ لب و یییط "دلک یتاشاف یناو MOE نزا دی

 نع ةمیطا ةيفاسصلا س وفثاا |

 ن د نڪ هک تادوجوم عج هک ردندنهج وب هیبشت هیهبط لک ی هبکز
 سوفن ات (دیحوت قايل ةركاذلا عیاسبطلا ثئابخ

 لج سپ رواوا ندنلیبق یف الطا هبسم یعسا كس هجر دش وب و ردشلوا لصاح
 ےک ردنامات تالک ماظع هایلواو مالسلا مهيلع ابنا نکیل رد هلا هلک تادوجوم |

 ررروب (ع سمیااه اعلا ذلکو ) هدنفح مالسلا هيلع یسع ترمّضح تزع بانج ۱

 یدو ( هعفرب اصلا لمعلاو ):یالطا تاک هن هیک از سوفن ردن دنهج وب سب |

 لوبق لح یهبیط ملک لوا ین ینآ زابا عفرهلوا هتسارآ هلفدص هک هخاص لاا |
 ك-هللا لواات (.هيلا )  هکر رر ویب راک دنوادخ ترضح تیب یاهم هارو

 ېک دیو هک رامالک هرکاب ملکلا ب اطا ردبأ ج ورعو دومص دهصت هنانج ۱

 هف>ح یرانآ كرلئلوا هاشم a یک یتالک ك:دنامح فراعمو مواع ضصب و |

 دعاص دوخاب و جو یکیدلبا دوعص ندزب هّیط هک لوا اتم ادعاصردیا دوعص |

 لوا نه « دنر دقت ا دوعص دءصا رواوا قلطء لوعفم سر هلوا هنسانعم دوخص |

 لو-شتیح ىلا رلبا دوعص هلکلیا دوعص ندرعناج مزب « رعکاب تالک هشدناج كهللا |

 یقتتللب انصافنا قنوت 46 یونثم ۴# یا ی داپ یلاست هللا لع هک ههافعو هلحم

 نحراءالک و نمر ةن مز انسافنا ردا جورعو اترا یفتوت ( اغرلاراد ىلا انم اهم

 نالوا یه!مو ندما او یصاععو ند همقل م ارح هلغلوا هراهطو تواقن یمدنلاب

 ماعو هباقب راد د اقبلاراد ىلا هدلاح .ینبدفاق هب دهو دف ندزپانم اش ندءالک

 (لالطا یذنع :هجنرغلاف فوض ٭ لاقملاتافاكم م تم 1 یون ¥ الع

 هنس هلج یر هدعباس تب یسهلج ان رنج را ردف رحم تا بارعا

 فا ضم مالفلا هدناقمو هلاقم ردفاضم رد باع اف كن أت نافاكمو ردفو ط#»

 ندتافاكم ردلدب عوف رع اظفل فعض زولوا كعد اناء یاردضوع ندسيهلا

 هيلا راشم هفهضردیهیلا قاضم رورع ال ندارعا ندناراشا اما ردعمآ ؛لاذ

 ا هجر ردکءد لا لا كلذ فءهضردق تافاکم انا مالک رب دت ردا اقم

 یذنم هاك هجنر یا کل هتجرردتفص هلیعلعتم رج فرح نمو رد وصنم هرزوآ

 تازاحتوتافاکم لاقلا تافاکرولکءزب دومصلا دعب ینعب ایام تبب یادم لالا
 تافاکمردق یلثیکیا راهم لوا نعي رولک نعض لرلاقم لوا لاذ فعض رلاقم

 یعب ندنیحاص تمظعو لالچ لوا لالا یذنم ندشنوب تجر ةجر رواک

 یجرو فطا هب رللوف هکلب لکد ندسنهج یفیدلوا بجاوو مزال هنب رزوا كلا

 دملا لابک * اهلاشایا ایم 46 یوتم ۴ رولواكید رولک ندوب |
 ۱ظظسسسسپسسسسسسسسسسسسببصصدبب

EF 



 فا

 E زوم EET ۰ یوم ۶# رد ردرل شد ۱

 رلنوب نیدتفلخ یادتا یب یدیا 1 ل صا كرلنا ندادتا :(اتهتنا دننفر

 عجرب یش لک بجوءرب یدبا شلوا بلاغ هرانوب كل, رانو شع واقسلخ نيشت |
 [ زمه هک یوم لک رابدنک هسنن اج یرالصا كدب رابدنک تبق اج هلصا یا
 هک قب رقوب (قبرط دتشاب لک یوسا را-هو زج *.قل رفنآ دندوب هداز شا 7

 ۳ وح شثآ نددبسو رابدنا شوط نم دن آ هه رددو دا تاعکا داره

 ةبقاع ژرجرهو یدلک هست اج لک قب رط كرژزج رادقاب یرلنالسم بوت وط
 * سبوزوس نعڑم دندوب یڈنآ * یون 9۶ یدلیف عوجر هنبن اج لک مالا
 رایدبا شنآ رب یان نھ وم رالاظوا ( سخو + ناشباشآ آ اردوخ تخ وس

 دعنا دعام ندفارحا نکیل ردراو یسابا قارحا هج رکا ك-شتآ ین دد قا

 یدبا شنآ رب یصقایرلنموم جا ولد یب وب اما ردراو یتعفنعو هداف و قبصاخ
 لا هرایدنک یرالع كرایدنکو یدقا یک سخو راخ یترایدنک یشنآ كرلذا تبقام

 * هب واهلا هما تسدول 5T + یوشم %X ید یتردوحو داش بواوا

 لک یاوصف رب هوا هپ واسه یصا كن هسک لوا ( هب , واژاروامم دشاب هب واه
 نه اماو ) یلاعت هلالاق اک )ر واوا ناکو هب وازاکا هب وا-ه هلصا یلا عج ر یش
 كعهجرب یاب ه واه ( هنماح ران هیهام كيرداامو ه واه هماق هنن زاوع تفخ

 رداراهعرف یحاهلصا * تسو ناب وج دنزرف ردام هک یونثن ردیعسا
 ییعب هدنزبا ك راع رف رااصار ردیجدیدا باط یدنزرف یزدان هر

 ر اک دنکیم شةش داب ۶ تسانادنز TERE رداهبآ ¥ یوشم ¥ ردەدنبلط

 رابا فشت یبا لوا د ابرد وب و ینادنز « دض وح هچ زر ال (تسیتاک
 دهس ضب ردرمصنع راج دارم ردیعج كنکر نازار وساع هناکرا هکار از

 4 یونثم # ر واوا كعد رددعم لوا هک نعم ردشلوا مقاو تانا ڪڪ ناک
 ندضوح ینآ لوا داب ( شادرب نم هلات كدنا دنا * شندعم اندرب یمدناهر یم
 نسب روک لیا كآړک هم ! ردت نعل دنا لدناروتلیالد هن دوم يیاراداص الخ

 سدح زاددزد نا لمت* نانیمها رام یاسهناجب سفن نو 4 یوم ¥

 ضوح لوا یزم رارج مز سفن داب وپ قب نیلجتایزمراناج مزپ سفنوب (ناهج
 سةنداب ر دکر کسب رار غوا ندن-دخ كناھجرزآ رزآ یک ام نانلوا فشذ ندنجما

 یاب ر بس و یهلا دیح وت هکلب هیلقمیاضهریب نابب یبا رعت هیوا سوهو یاوهد
 هنقیفح ن دعم هصساوعف (بیطلا ملکلا دعصب هيلا ) ات هوا بیطم و نت نم هللا

 دعصت هلا ات هک یو # 2 هنلصا یکن اج باو هلف ع وجر |

 تراسشا ههع رک تمآوب هدرطاف * هروس ( لع ثیح یا انم ادعا ص * رکا



۱ 

 عسا را شوم یداو ۱ یر تنجح راح لوا ندنععا كلف دص لکوک ردد اسا

 ردشلوا تباث هد احا یسلوا تشج روبط هلیااکرب یرالد قدص ندلهنو |

 غ لم اک قوص * صقر دشیسوهرو زاروط هو 4 یوم ¥

 E كم السا هبلع یسوم ترطح یضاطروط ( صقنزوا

 رش كتيب وب یدلئروف ندناصن یقاطروطواو یدلوا نوص لءاک یداک
 ۳۳ ردشملو ا لیصفت هديب ( افهصیسومرخ و تسم روط) هدنلناوا ندلجوپ
 ردشملیف ربیع هددت (لبطا قشناو هلم اکدراص ) یخد بب رق هنائاوا دلج

 یسوعمسج * زب نءهدش وص هوکرک بعهج + یو ج اهیف باطیلف

 | بغ سەر هسددلوا قوص زب رع روط ٠ وک کا یدلوا به (یندوب شوک

 عل یہا خولکرب ید یل مش مسج كمالساا هيلع یسو* ترض > رداکد

 یدبا یس هراپ اخ رب ناج یب هدنلصا یدسج كمالسلا هسیلع یسوم ترض >

 توبث بورپ و تداراو لعو تردفو تاسیح اکا العو لجقسح ترض ح سپ
 (كيلارظناینرا )بوروک ربا هنس هبن رع هلاک# هل دنک تودنا فی رشا هلاسسرو

 ىلج لوا هوک لواو هسلیف یل ههوکرب یلاعت ق> سر یدلیا قالو لباق هکعد

 هسلوب تاج ندناصفقن بولوا ل. اکو ه-اک هصقر بواوا زب زد "فوص هلیناکرب
 هک رج * دوهجهاش ن نادید ادید بیام نا یو ۷# ردسلکد بب رغو دید

 هک یدروک یبا نالوا رکذو یهاش دوهج لوا (دوبن شراکنا هک رج و زط
 یدلوا یر ندراکنا اک او یرمغ ندنعطنیشآ لوا

 لوبقو دوهجءاش ندرک راکناو زط #۶
 ¥ ار شیوخ ن صا تعصن ندرکات

 (نارم ندنچار و رّتسا بک ر * نا رکا دحزا دندفک ناجا 4 یو %

 ردقو ردفوب نیک یھ داذع هلوا لاظو .دسفمو هلتفزو اس ا نددح رلیدما کا راعصات

 رددویار ٤ * E درک دش و تاس تس دار ناتان 46 یوم ل دمروس هم زوس
 ىلع یدرد-شلوا ه رب یرب یلط یدلبا دن و یدلغب یا كراعحان E فوم دنلوب

 رادیاپ * دیس راجا نوچ راک دمآ كناب  یوشم ٩۴ یدلبا رظ یلاونلا
 ید شرا هیاروب ےکنوچ شبا یداکزاوآ ندبغ ماع ( دیسرام رهق هک كسیا
 نازا دعب 46 یونثم ۴ یدشربا نم رهف مزب هک باک یا هلا رارف توط قبا
 هرکصندلا (تخود ب ارنا دوهج نآو تشک هفلح* تخور زک لھج شاآ

 | لوا و یدایف هطاحا و یدلوا هعا> یدال همش یرداقو نوتشرا قرف شثآ لوا |

 gy 1إ باذع مهاور) لات ق = هدحور "هروس مکت یدقان هیچ یردوهج |

 رد رللوا راثلاب قرحا هداند دارم ندر = باذع رمق لها ضا یدروج ۱

| 
۱ 

 رد ۹
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 "راد ار ز زلف ناشد رپ و هدرزا یرلنا ب ورک هبیاد لوا د نبطابشو |

 زدشلوا دس هةنسام ران وب یسهراد كنادخ د مو رادیعم یسکیاوب هادخد رع |

 فسوب میسن نوچم۵ سوخو مرآ * نافراعاپ لجاداب نانم# 46 یو ۶ |
 فسو لسجاداب لوا ردةیطاو مرت ېک ك نوب یخد یلب توعو لجا هرافراع ( نآ |
 نافسوب هرزوا یسهغیص مج هدفا ضب یک یسهبیط دار كءالساا هیلع |
 راب وب نهد ردرلب وع نال وا بوخو فیطا دارم ند نافسوب ردشلوا عقاو |

 بوخو فیطا یک كنا هراقراع یخ لجاد اب هضرولک بوخ هجن هراتشام ییسن ۱
 < یوم ردصطاو یسانعم ردشلوا عقا و ناتسوب یخدهد هح“ ضعب رواک ۱

 تطح شنا (درک شئوج دو قح هد ڙک نوچ # دزن نادندار ميهاريا شنا ۱

 لوسدقم كفح تربضح لوا هکنوج یدمروا شید همالسلا هتیلع هاربا ۱

 لها دزوسن توهش شنآز  یونلم ۳# ررصا هجن ینا شنا ردیسهدیزکو |
 لهااما غا ندنشنآ توهش نید لها نیمه (نیمز رعقات هدرب ارنایفاب * ند |

 هلع مھارا ترضح یروص شذآ کت ردذتلبا هسنیمز رعق یترلیفاب ندد ۱

 قرفو بولی ید لها یخد یتا ةن تاوهش شذآ یک یفیدفاب بولیب یعالسلا |
 یوم لها ه تخاتب قح یماب نوچ برد حوم 6# یونس ۶ نقاب یرانا بولپق
 تعرسو یدپاح هل سما لوح هکنوح یوم كنا رد (تخان شاو یطقز ار

 یابرد هرلیط,س یعب یدلکا ندیطءق لها كءالساا هيلع یسوع ترعض> یدلبا

 ملا نم مه.شفف) یرل-ب طبقو یداوالوب ندر, یکیا نوا بولوا قسلقت مزا-ف
 تاناکح نالوا عقاو هدلحوب یدلیف كالهو قرغ بوب ور هج اود (مهیشغام
 باچا نداب وعو لیصفت نوه دناوا حرش هرک جاقرب الص ذم هدعضاوم ضب

 رد نامرفوج ارتوراف اخ 4 یوننم ل یدشایفافتکا هاردقو بو-كوا |
 یدشربا یهلا نامرفاکا مکنوچ ینوراقلاخ (دیشک دوخ رعت شنخورزاب * دیسر

 مدزا نوچ لکو بآ 6 یوم + یدکچ هنرف كن دنک ینا هلا قخورز
 یسیع ترضح هکنوچ لکوبا (دیرپدش یضره دآسشکب رپ ولاب * دی رچ یسیع
 تایحو یدلا ضيف ندنکرابمد كنا نهد یدالتوا ندنسفن كمالساا هيلع

 هيا هموب هعرک تبآوب میکتت یدچوا بواوا عمر و یدجارپو لاب یدلوب
 | دین مقام ربطاا ةثيهك نیطاا نم مکل قلخا یئاهنع ابکاع هللالاق) ردی| تداهش

 | كنسو رولوا لصاح یخد ندندوجو كنس تصاخوب ( هللانذاب اربط نوکیف ۱

 | هباشهوب تپ وب مکن رولک هروهظ بولوب تای تنج رویط هن ندکسفن |
 دش تنج عم * لکو با رام تڪ تسه ٭ یوش ل ردیا تداهش |
 د دار نداک وبا یدلوا یراخت لک وتا لعجسا كئس :(لد قدص فاز ۱
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 | یدییلوا رادربخو فقاو ندغ> یفاج كدابرکا ( داع موق نایم یدرک یک قرف |

 كمالسلا هيلع ریمغز دوه نعي ىدرابا لآ رداو قرف نج یتعانروا كنموق داع |

 هراثم وم تودنا لالتهو رهف نموف دامو یدرارا قرف نگ ندسشوف داع تما

 یدیم رولواابص داب

 مالساا هیاع رمق دوه دهع ردك داب هصق ۱

 ډک هرخا لا درک الها ر داع موق

 ( دیس ربع اجتاک داب دش ی مرت ٭ دبشک یطخ نانماوم درک دوه 6 یوا #

 یذکح طخر هنفارطا لراتم"وم نالوا مت 4 ی دما ۳ مالسلا هلع دوه ترمط> |

 ا ' یدیشم هک هرب لوا رصرمە داب لوا هسیمر وررمط هراثموه لوا مصرص 15 ۱

 هسا ض تقم كم هع رک تبآ (رصرص ج ر اوکلهاف داعاماو) یدرولوا فیطاو

 یدرول وا فنعو رها هدک دشرپا هرلثا بواوا كاله كاله هلا فصاع روا داع موق |

 ا کش کرا هراب # ار ار دخ طح - نازدوب نور هکره 1 یوم ¥ ۱

 یدرس هراب هراب هداوه ی-سعیج یدنا هرمشط ند-طخ لوا هککره (اوه (اوه ۱

 ۱ د طخ همودرکرب درک ۵ دک ی یار نایش یک یوڈم 3 ۱

 | نوبف ی ط> یعار نابیش یک مالسلا هیاع دوه ترض> سد نیلجم وب ۱

 ۱ هللایصر ییفاشماما هلع هلل|یضر یار نابش یدتا طخرب هنفارطا كئس روس ۱

 ۱ هدر هم "یا ولو شلوا كرات ییاندو شاک هد رش نامز كنم راترمّح هنع |

 | هدناقوا نکا هکیدبا تداهم ل-ها یلورپو تمارک بحاص د رمرب شلتف رار |

 | هبهسج ندهعج یار ناببش لواو یدرراو هنترابز كنا ییفاش ماما ترضح
 | یدرولوا ناور هنناج یرادنفسوک هند , بودیا ادا ادا ینزام همج تولک هرهش ۱

 ۱ (زانو كرا ۵ 3 رک ایان ان * زام تر ناد ییهصمج نوج 4 یوثثم %

 | یروس هداروا دروق ات هداتقو زام یدیدیک هدناج هعجیعارنادش لوا مکنوج

 | یدنفسوک * ناردنا قفرت رد یک رک جج هک یونثم ۶# هیم رونک زاتو كرت هرزوا
 | لوادنفسوکر بره یدزفک هسنجما كطخ لوا كركر جه (ناشن ناز یسشکن مه |

 | بودا عورش هننای هصح ند هصق سب یدررلک 5 هرشط ینعب یدزرنود ندن اشن

 ۱ ارادخد رع * "هریاد * دیشف-وک صرحو ؛لرک صرحداب € یوشم ۷ زرروب |
 | یداوادش هنسدراد كنادخ دص یصرح كدنفسوک و لب یصرح كدروق (دشدوب |

 ۱ بوسیم هدنک ورحا ند هراد یلب یصرح كدروق یدلوا طوب یو دسر ییسب

 | ینرابدنک بویهدیازواجت ندمرتاد یدردنفسو کو یدهروکر یا ررمض «رادنفسوک
 3 ۱ اوهو صرح رله وا لخاد هسنسءراد ادج نادر كاذک یباغوو هالا دروق

 ۱ ۱ سیلاب رزلوارانفر ؟ هک رک نیطایشو لا ت ندهراد هی



 کش

 ايف هللا ردقاذ|لک الا عبشت ةلكا برذا ماحطلا نهال هللانم ء لصصا بن |
 مت هصاخو ماع یلکوت هدلکوت تاب ا رده مشت زد ملاع رو مشلا |

 هلل االا ءایش لا لک ینرتءوءالنآ لجرا مبنا ماعاالک وتلاف ) ا رد هدلګ یکیدلیا

 قرا راذلاو لتقبال مسلاو ینشتاله ود الاو یوربال ءاملاو هللابالا عشيالمامطااف
 نردنا *نسروک ی زاتدب هح بس نا یوم ¥ هاشالا تالذک و هللا مایا

 لا وس هس راق و د هلوا هن ټو ه دب رع ناسا ( نم دما نسر نا هح

 هلکنا هک رر.د هلبح لوش بیس هدب رع تغل یدنس» راکا هلیلد یسراف هو

 *یشر هاکنا هک نوعا "یلو-ثره یدنلوا «راعتسا ندنا هنلوا لصو هب وص

 هلصوت یذلا لبخاوه ببسا ةياهنلا یقرثالانالاق اک ) رووا لصوت ءرخآ |
 ( بابس الا مهب تطقتو ) یلاسعت هلوقک ؛یشیلا لص وعام لکل متا مث ءاملایلا |

 ده اح یابد هراعتس الا قلر ط ىلع هدست ع رصه سا تناد ولو لصواا لا أ

 ادخ نف هسا هره لععو یروص ببسوپ هیاند هاحو هکر ارروم بودا هییشا ۱

 هخر <# تسالعار نفلر <a رح سد را 1 یوم « زد هلهلا عنصو | |

 ناهوناع * ناهح رداهیبس یا سر نا * لک ندد هار ۱ در 4

 رغم یب زول یزوسنا * خ رچوج ناد رس ورفص یناعات * نادم نادر ۴

 تلع نوجا ه ود بیس یدل نوجما نسر ینا رودو شدرک تاک الفا خر جو

 قر /ولاو باو الا مهم و تاہسالا باسه هس نکی و رددس هنا داح تودذحو

 موج دبع مک ردلذو اطخ ملا هدهاشم یا درک هخرخ بودیا دان سا

 یا نسس یی رایدلوا رفاک بوروک ندمجتاو ج یتاریثآ موهف یی “هب رهدو

 ندکلزسش و نسهسیلاق نادرکسو لا یک خ رجان هلب ندنادرکرمس

 هلی رظ ضارعا هرالوا ه دنه ذم یعبطو نس هع یک یا ماحا و هرج

 نک س هصاخ و ند تعط یشرھو شکءلاب و رواوا شن آداب و 2 هک رروب

 ات سس نددبهاا هدارا هدابایشا خیجو س شنآ و دابو اراز هلا ندای رولطربا

 خب قمه ا ا 4 ریو ۷# ردرل ثماک

 ۱ تک او ی فیطا یک ب | نعد یتشنآ مشخو یبآ مح (رمصب ناشکبوچ |

 ۳ رویت هجآ ی سه اد نتس رروک ن دقح مهرس یا یبصغ دننورت

 مه ید یبضف شناو اخ ۳ نالوا «دکسف لا هدا ۳۷ ا ا ۱

 * دان ناج ق->زا فقفاو یدوبلرک ¥ یوم 3 ۰ هلدرزوک نیت ما »

1 
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 E دندمآ تسمه سسودر ۵ قحرحازادو-2 فس 1 داب * خروج

 هنتاو خارج یرقان سپ ردک اب یادخ هلال الا وصال ف یرصتلاو كالفالا

۱ 

 4 % < ۲ %# یوا 3
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 رالاپب وث# كيلو دا بیس دوخ نهاو كنس  یوندم ۶ رواوا ببس هنلاعتشا
 ید-اک بیس هدوحو كراو هرارمش دوخ نهآو كس ( كد رم یارگن ۱

 ی دلوا تلا هنروهظ كلادجو لانقو دا-فو هنتف یخ داوهو سةل
 هبت يه نالوا راالاب لوا هک هلیارظذ هب هبت رع نالوا ر 7 الاب نس كسلد رم یا نک

 هباب-او طداتسو هلا هلاعفا عج قااخ ینرظا سب ا ب ابسا عیچچ ۳

 بش نیک یوم رد هبراتعارماو هل هظ> الم تالا رلنوب هک هلی رظن |
 باس و هک ار ز ( شد وخز زکر ھه یاس دشکببس یھ ٭ شیب دروا تاس نازار

 | i رس ةرقح ببس یدروتک هرو هظیونعم بیس لوا روصع

 اوا یساضتفا كل و م باسسا یروص با ساون ید یردلوا لصاح ن ۳

ES, كم a> WEN هارو طداسوو باسار دقت رد ی راک E 

 E | هلرلتب و یکیدبا هندا رم ن دب ونعم بابسا لوا سا د رد اک هروهظ هرزوا

 | نیز اهس نآ * دنمهرار ادناک اھ نآو یونس # رارروب بودا

 * دنک لطاعورب ی یهاکزاب * دنگ لماع بیس نآ ار بس نا # دنر رب اهبیس

 یال هکر بس لوا (ادنآ مرح تسار اهبس ناو ED) رو ار سس ا
 ۳ اورردزنیلاعورترب ند هب روص ب ایسا وب راببسوا ردزربهر هم السل | مهیلع ماظع

 ۱ VIE هد مالا سن هک رد هیهاا تافصو اعا داره ندرابس نالوا مهر هبایینآ

 یهب ویدباساویردایلواحاوراهدنالوو ایبناناج شعبا ده ورد هنوک تاروهظ
 ی ورا یبینآورتک هکر واواءاک رلبا هدنهد عفنو هدانک لعرد هبملاءاعسا هکر ادس لوا |

 ۱ بابا تاساک او دمجو ناکد هئاوص> كشاعهو قازرا الثم رلبا لطهمورح

 دهه هسرولپف راکو هسرر و ل۴ هه روص باساوب قازر مسا رکا ردب روص
 | رده روص بابسا هب رشاو هب ودا هماتساو ضا رما تالذکو روااق لطمالاورولوا |

 | نەم ییابطاو هب وداالاو رولوا لصمو عفان هسررپ و افشو عفن یفاش ما ءرانوب رکا |

 كنیهلا ءاعمانالوایوذعم بابح |لوا یروص بابساوب هکیدلوا مولمع سپ رواوا |
 | هکیدلوا مرح القص هرلبیسوپ ردلم اع هدیزاحم بابساوب قیقح بابسا لواو ردتآ
 | را قیقح لواورلبا سابق ند رهاظ ببسیئآ لقط هساک هروهط راک |
 | لک یف روم رانوب هکنداک مرگ مار ؟ یایاواو مااا مع ماطع یا الا ۱

 | عبطااب فرح شنآ ال رول یابتعا رها یبابساو تالآو زرروک یهللا هایشالا
 | هلقح دارا هکلب رداکد اسفل یقرفء بآو رابا قارحا هل مالا نذا هک ردلکد |

 | هطساو نان نترف كناسنا هکلب ردلکد عبشم عبط)اب یناسنا نان كاذكو رابا قارغا
 يکعانا ر اکا رد بسر قا هشطع عقد وصو ررول وط قح هل ۱

 رویت نت

 | یقزرلا نا دسةتمبالنابسسنکلا طرشو ع: اصلار وتىن لکالا حلا لاقاک ) |
 زا نااک عبشاایا ماعطلا ةبسنک بسکلا ىلا قزرا ةبس-ذو هللا نم لب بسکلا نه |

 4 مش «
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 | بویلت ندکیط نا اشو مغول س+ روق لوا ید یلاو 7

 | سابمغ # نک رانغمآوت ید مک هثئوچ 46 یو # لپ ندفح ترضح |
 | كلبا ی هک لبا رافغتسا نسهروک مغ هدکبلق ننس هکنوچ (نکراک دما قلاخ
  راشذتسالا مزا نع مالسلا هيلع لاقاک) رواوا بیس هصالسخ ندمومهو مو

 هلب یا كنادوجوم قلاخ مغ (اصلخح قیض لک نمو اجر مه لک نم ہل هللا لج

 فصو نکراک رواوا كعد یاب ی لو PE یداک ٠ نک زاک

 | هسرولوا رماح يا نک بویلوا یپ کر فصو زن او ردوب تعم هس رواوا کو 7
 ۱ لوارفغتسم ین ید هلناراک ھی ک نالوا كا یا یدلک هل رہا كلاع قلاخ ےغ ع |

 یداش مغ نيع دهاوک نوح ٭ ىوش ۶ رواوا كعد لق اص لو ۱

 ۱ یداش م نيد هتیدعا اع قلاخ لوا مکنوج (دوش یدازا "یابد نیع * دوش

 | < یو ۷ رواوا قادازا ی نالوا یغابقانا قاطم یی دنبیاپ نیعرواوا |
 بآو لاو داب بنا با یخ هک هد رولو نها ةه دنا هد شناو بآو كاخوداب ۱

 ۱ رائع ندد ردر « دنژ تدس هقحو را هد رص تیسااکسو اکی ردر هدش شناو ۱

 ۱ ماقو» دنز هلق هساراو ایشا ردقن ندنانابئو تاداچج ادعام ندراثوب و ه«ب را |

 فراع دقایق سادھو ع اکاور در دام و عیطء د-ذوط یت مما او ۱

 * مایقرد هشمه ایک 1 یوم # ردر)داتسعاو ۱
 ایاد ۴ و كش راترمضح یاس قح ( ماده ناب بشو ز ور

 ۱ ردنامب اعاد بشوژور یک شاع الثم رزتسوک مایقاکا هسرروب هره رد ه دمای

 | هبل طقن نا رد رظانو * يهتم هامرف لوبقو رطاحو دصزم هتمدخ سه |

 یک قشام شا شنآ لوا هک و بد هلل وب هسارپ و یسانعم عشا وطو هساوا یراق ءاپ هللا |

 | نهآر كنس 4 یوننم # رواوا بوخ د زدسیهشلوط ائاد بشوزور |

 | شن آنسررواهنه | یشاط (.دهن نورب مدق قح اپ مه * دهج ن وریب یر |
 ۱ مهانعم نکیارواوا زداص ندعهروآ هغمتح یساطار ها هحرک | رارهع هرماذط |

 ۱ كس بیس اکاو ر وایفروهطو روق هرشط ییدق ز هرارش لوا هل عا كالا |

 | دننارسودنیک * نزم مه راوهو كنسو نهآ ٭ یوم 7۶ رواوا كدوجو |
 | نشاط كناوه لاسفا ببسەو لاسعا بساک یا سب ( نژو دم نوعمه |

 | یسکباوب ارز هلق یا ناگ هاوه یشغ نصب همژوآ هل ریو فخ احو
 | زرروغوط یک نزود رح رداوھو سفن نالوا دارم ندرانوب و نهآو كنس یب
 | نعل كسروا هرب یرپ یتسکیاو نف ر دیک سشاط اوهو نهآ سها نیس
 یصاعءمو قوس ہے ندنعاعجاو حاودزا كنسکیاوب تیک دو نراقم

 ثالاشقو بورح ناربن هکرولوا ر هاط یز هرارش "یی هدف هنوز دلوت ۱



 [/تسیچیزوسن نوچ * یسین راصوت شنآ یارآره 4 یوم ۶ یدلنروف]
 ردن ببس نسٍرغاب نوع نساکدرباص نکر ه نسهدوات شفا یا (یسرداف ۱

 ۱ مشج 1 یوم 7 ی یدید هبیدنک یدنک بویلشاب هبچت سپ نسیلکد رداق 1

{mn} 
2 

 | تلاحو بچ یا | (دئلب هل هلسش ن نیئح دنازوس نوج # شب . سوهان بنا تسدن ۱

۱ 

۱ 

 < یونثم ۶# نقل نوت هلءش یوفو دنلب هلبوب ردیاب لقعاب ردیچغاب زوک |

 شنآ یا (تسام تط زاوت عبط ف السخاب * نسا یک دد رک نوداج |
 مب ینالج یاکعبط یاکعبط كتاب ردیف ای” دوخاب و یدلبا یمقلوداج اکس ھی ۲

 ۱ نه ونا ردنا * عشنا نا نآ نامه نم اک 3 یوم % ردیگ در مینا

 را مشنالوا نامه نىدا هللا ناتا هللا نداندوخاب و الاخ ناسا ستا (ےڈبات

 أ | مشباتو نهشیاهب رب منا دهه" ضەب نسهروک یغنرارح و زوس مب نان لکو |

۱ 
۱ 

 یداسشر اتل شنآ ۴ یونثم ۷ رلبا با ندنما كنید كلام لوا قارحاو

 ره رمح عی * مرمصتعو تشکنرکید ن سی عفاون باب رب
 كس . رلت روح لامقح یداوا لدتمو ریعتم مرصتعو معبظ طب مر یروتسد |

 یتدارا كشدنک سب مرسک هلبنذاو روند كنا مه مدنتدازادب كناو عینی ۱

 هرا لوا هلاک و نعدو تنافر هني را شا كةح ترمضح و نتعاطا لاک هفح

 | ناکرتناکس هکر خردرب یون ۴# رید بودا لبثم )مش هنن الک كرانایرت یتتو ادع
 ۱ كنامهم یرلبلک كن اکر هرزوایس وبا هاک رخ ال (نآدهیم شد دم کیک سو ا#

 | هناکیب درذکب هکر رو 46 یوثم 12 ی تب قلسولباج هد: کوا
 لکش یی ینجاوور هلاک هشناج هاکرخ کاو (وا هنارش هن ارش ناکسزا دنیب دنا هل-ج * ور

 ۱ لس نه ٭ یون ۴# رروک هج هنارش ندرلبلک هناکب لوا هک هسوکر

 ۱ دوهج شنا لالا برم دب ( ندرت ۵ تب روا کرز < 6 یدش رد مت
 تاسیح یرلترمضح یلاءت قح ملکد كسکا ندبلک .دکلهدن نب یدتا هنهاش

 رمتشا ینامهم نالوا انخآ یک كناکرت ےک رداکد كسکا ندکرترب هدنردقو

 قارحا نر رلانشآ كالا نح یخدنب رها تبسناو تب هثلوا مرحانو هن اکی و

 | سدق راک دنواد-خ ترضح سپ یدید مرفقا بوبا تحرم هراهاک. و مرا
 | كنس هلیف هدیجئرو لا یناسنا لشنآ نالوا ه دنعبط تسکر ه زب دلا هرس هللا
 | ندهصق بودا عورمش هلا كنس همر وافص و تیک بولوا لدتعم دوخا و

 | مازا شزوس * دنک نیکغرکا تبط شنآ 46 یوثثم ۶ زررویپ هص>
 یشزوس هیلبا نیک نس یشذآ كکعءبط كنسرکا ناسا یا ( دنک نرد كيلم

 هر ورو رس اک عز ۲۱ یش 21 كعبط كنس ( دهن ند كيلم ی. داشو ردنا * دهد ۱
 | ی یهاشداپ ند یغلیداش هدنآ هکلب رداکد ندکعبط كس .تلاح یکیاوب مدقق

 رو ۶



FAMهنح دف و بیم هراناو روا سفن + هدع اراب وید هتروا م £  

| 

 )ره )بر رد OO @ © OF فروا

 سم ےک نه رسسدوهج,دان ار شقا ن درک بنع کر
 ئييط زوس ناهجیو * وخدت ىاک هش درک شنابور ۳ یونس |
۱ 

 ليم * دنک یرانام هک ده اوخ اد نوح ی نوح € یوم ې ناب وس زوس قلعتم

 مز هدیا ت.ادعو تنواعم هزب هک هینسا ییاعت یادخ نوج (دنک یرآزر بناجارام

 ناب رگ نآ هک ی مسج كنخ یآ  یونثم ۶# رلبا هدناج قلب رازو زابن بن ىزا
 لوا هک مچ لو-ش و :داعس یا (تسوا نان رب نآ هک لد نوبامه یا * تسوا
 < یونثم ¥ ردنا رپ كلا لکوکوا هک لک وک كرام یاو ردیاب رک كنا مشچ

 كنه رکره NERE كرابم نیب رخا د ېه * تسا نا رخآ هر ۴ ره رخا

 سز ردد رب درابمد رم ىج رو ۲ تیقامو رخآ ردهدسن> رمالارشآ یرخآ

 بودا دارا هدف وم لثم یرا-تب وب نوح ا هفت یی-هفانمو دیاوف كن هب رک

 تجر ناود كشا ار ۵ ٭ دوب ریس ناور باا ره + یوم « را درو

 یجب یشازوک رب هک هدنق ره رولوا «ربس هدنا هلوا ناور بآ هک هدنف ره الث. (د ۲

 * ر مدح ۴ رو یوم ¥ رواوا تجر هرغ كلاهلوا

 ید وب لوارټ مش چو ن الا یک بالود ( ضخ دب وررپ تناج نڪ زات |
 كلاج كدمات لوا ولشاب یزوک ییسب لوارت مچ یک نالا بالود هکر دهجو

 دا روهظ یر هری مالحاو , ناسا هدنجا كناج سعي ھت رخ هدف

 نافهضر یهاوخ مر * راب كت-ثارب نک جحر یهاوخ تشا ٭ يون 9 $
 ناب رک هللا تجرم هرزوا رایج ریدغاب یان زوک كسدارتسا هر و شا (رآ او حر

 تقر تجرم هرانوب هک هلبا تعفشو تج رم هرزوا راربقفو رامولظءو راو نالوا
 ل صاح ندکلیا تقفشو تج يم هرانوو رواوا مزاسنسم یعشچ هب رکو یلق
 یاد رولواقح تجر ثعاو ترفعه بیس هدد كلشرمو لدتور نالوا

 لاقاک * روک تجمع هرزوا ررم_ةفو رلغیعض كدا رتسا تجر ند ياام

 مکح> رب ضرالایفنم اوجرا مالساا هیاع لا-ف اوجرت اوجرا مالسلا هاد

 وخدت یا هک یدلب وس ود هل و و یدلبآ هتک ینزو دوهج هاش (وک تو

 تبصاخ كنس كلتا قارحا اعف وخ یصفا ناهج یک لوا كس شنآ
 رک دام تخم زاب * تنیصاخ دشهج یزوس یمن نوج ٭ یوم ۴# یدنا كناذ

 كت كنم ندزمعلاط مزب دوخاب یدلوان ك 3: تن صاخ كنس كسرقا نوعت (تتندش

 نوحوا ارت دنسربن هکنا# ت تسوپ شفاروت یاشعن ی 4 یونثم یدلوا یرغ

 ها اس یک لوازعاطاکس هک هک لوا ن نسزلبا محرتهرزوا ت تسرب سا انس( تا 1

۱ 



 كلا کردم یی قلی تدوع هیدنک هب یداس و ءو کیلو ا ورهرس |

 6 یوم ۷ رلبا راهشا سلوا رازک رکش اروم هبیلاعت یادخ ه دنس هلام

 هک ییهنسن لوا نا سکانآ* هرهجرددش 0 * ناسک یوررد دیلام یتهجا
 لوا دا رم ندا یدروس هش زوب كره سو نالوا ند راشوم دوهج هاشداب

 حج لوا هدشهرهج ككا لوا ردنراش>و تناها يکيدلبا هرم لدوهج

 ردهرزوا ینیداوا درف» رعت نآ بویلوا ل- صم هسکاتنآ ییعموب یدلوا

 هدنز وت كرلسک ان لوا ینیسعم هسرواوا یعجج كسک ان بولوا لصتم هک ان نآرکا
 ناطیش یعاف ذیلام یو رواوا كعد یدلوا عج " یس کدروس هنزوب كرلموم

 قلخ هماح دیرد یم هكدا ¥ یو 2 ردا هلع قلوا دوهجءاش ندقلوا ||

 ضرع هءاج كملخ هک هسیک لوا ( تسرد ناشیاو نا هد رددش # تسح

 تسرد رلثاو یدلوا قبال كنهدنرد لوا یارب یدنرر فقوتیب نیس سابلو
 ن راراقوو ضرء كرانءوم هکیراصناو ناوعا كناو دوهج هاشلوا ند یدلوا

 تمعن بودبا تسرد هربگا شنا یرانا است قح یدراشابا دصق هغر

 یفیدزاق هدسنقح رلنا هک ساضنقم كشیدح (دیف عقو هبخالاژبب رفح نم)رایدلوب
 ید بونا راک رخا هرجا یهلارهق شاو یدشود یدنک هیات هب ورق

 بم 7 و هات ررمض لوا ب بوی دا رھ ررمص هر: رغ س

۸ eK 

 یا دج مان ہک درع نا ناهد زهامزک ۶ یک 0۵ و هو

  3 sosیدناوح ارهتساو ریشسلبار مالسا

 ار د2 رع * دن او رحمت زاودر کوک ن ۳5 د نآ 46 یون ل
 یدوفوا نداتهج یاهرْشس* یدلءا یرکا ییرغا ةر ۳ لوا (دناع رک شااهد

 كرکا نب نا هللا ارهنسا ىمي رم مان كم اللا هيلع د ترضح نسهر

 * نکوفع دجم یاکدمآزاب ٭ یوم ل یدلاق یرکا یزغا كلا یدلیف رکذ

 لوسریا هلیاوفع دست یا هکو د هلب وب یدلک ورک (ندلنم لع فاطاا ارت یا |

 ۳ یر راو يرا نما تل نالوا هدف ها نوا كاب
 سس ندلهجنب (لهاو بوسنمار سوسفا مدبنم * لهجز مدرک یم سوسفا
 ی هنناس ھ صح - ند هصق مدلوا ن لهاو بوس ورس مدلبار حس

 دنا | شايه # درد درد EG هدر هک دتهاوخ ادخ نوح 1 یو ¥ رارروس

 هنرب یتسهدرپ كن هسوک هک هینسا یرا:یضح یلاعت یادخ مکنوج (درپ ناک اپ هنعط
 بم نمایه یون oF .روتلبا ھن 4ط ۰ رب بس

 یرلترضح is E رکاو (س۶ن ناب وي٣ بيع رددنزک ۴ کب بھ بیع

EE AP O 

 کک



 هردو
 دابق یرات لوا رد زاحم ARE دوهج هاشو رد هوا ههیعطا ق

 ببس هسناوصو هب یوم تمعن لوا كرانوب بویلبا اسلا « ران لوا یراشّوم
 | توقد هئثماقم یدنگک ینآ بودیآ تاتسطخ هشردام هلا هت الم ییبدل وا

 ۱ 6 یواقم ۱ یدید نودیا عورش هننوعد جد كننمْوم ماع ہرک صن دک دلا

 ران الس یا (همه نآ تسباذع ند بذع ر۶* همه ن انس یا دبا ردنا

 ییعب ردباذع یلکود لوا یسب رغ ن دشنذل تعاطو نرد نک. اک هنا شنآ اوج |

 ندنتذل تعاطو ندو رد هدا تمعذ ببسو رد هیقاب تذل یتذا كتعاطو ند

 ٭ یوم # رد هب ورخا ب اذص ثعاب و رد هسیئاف تذل تذل نالوا یربغ |
 رلزالسم یا ( راهب دص دراد هک هرهب ن ردنا *رآو هآورپ همه یاد یار دلا |

 قسم راتوط راهب زو هک نکلک هبنصتو هرهب و تاکورحصا ز رکج راو هناورپ

 ر دنا توعد هنوکوپ هتعا طو ند باج قلخ ل-2ع ن الوا لصاو هتفیف>

 | زا ناسقلح ناج د-ش یمهرپ * هورک نآ نامرد دز ی كلاب 4 یوم
(Eیاح _ قاج كقبال-خ یدروآ ادن ه دن هنروا كهور ۲ لوا رخص لفط لوا  

 قاخ یقلح یوتثم ل یدلوط با نیش رون یرلناجو یدلوارپ ندنمظعو تبیه

 هرکصادنا ( نزودیم شذآ ر دنادن دنکف ی #* عن وتو ناز ا

 ا هنا زر هوا راو مک نزود رھ نسرا-تخا ینران دنگ قلخ

 4 ره ندرک نرش هکتار * تسود قشعزا ششک یب لکو یب ۷ یونثم %

 لاوح هسوک ,رزوارلت | مد ندتع ك-تسودرس ششک زرسلکوم ( تسوا |

 هشنآ یری دک ندنتس کہ اضع نداق بذج هداج شنآ یرلناو نداوا

 افص نیع ییافج هرالوف یکیدتسا هکر دندنا كلبا ولتظ یبیباره هکارب زرلیدقارپ

 رلد | اش وا و د قلطم یی الب و دردو تذل قلد و تمعن ضع مفنو تح و

 ق (ایغردشتاک د لدرکی مع :م# ار قلخن > ن اناوعناک دش ناتحات 6 یولتم »۶

 منوی هک شن قاشرفاوع لوک یداوا یا ابا تبقر و یسهرک هش [تعلخ

 ( لدرای؛ببسن_ زناوشبدش هلعخ و یور هين دث یدوهد نا یون ۶ رایدلبا
 ید-اوا لد هتسخو نا جس + ن دبیسو ی داوا لعحو ور هیس یدوهد لوا

 (دندشتفداص م مسج یاتفر ذرد * دن دشزنقشاع یلخ ناعاردناک 4 یونثم #
 لر قداص ه دکلا انذ ییرلسح رایدلوا كرا ن دیکلوا هناعا قاخ هکاربز

 ور هیسا ردوخ مهوبد *رکش دکب و رد مه ناط,ثر 1 4 یون ۶# رلیدلو رلبدل وا

 ین یدشاوط ۳ مهیس هلیح ورم ثناطب هک نوساوا ر ی هادخ (رکش دید کش دید

 رکعو قوا ور هیس ناطیش یدلوا داعو ی دلراصاکا هع یداسفو رخ کا

 نام توت نوساوا رکش هبادسخ یددو و ر هتیس یتسودکم ھ یداسفو |
 ا



46 ۱۹: $} 

 ۱ شنآ نبرد نوج * :« نونک م دید جر نوچ ار ناهج نا 4 یواش ¥
 هرجا شاآوب مکوج مدروک رفت یلا-ه> ید ن : € نوکس نآ مددب

 هرذ هرذ * یلاع مددب شذآ نب ردنا ٭ یوم مدروک یرارفو ن نوکسوپ
 هرذ هرجا ما لوا هک م دروک یلاعوب هرجا شنآوب زدام یا (یمد یسءو ردنا
 یکدا ایحا را هد ره ندنءرجره ندنسازجا كلام لوا یی راو مد یسعر هرذ

 یر ره كئلها ماعو ییفط لعع كاکلاس ردراو مدآ شب مد یسع شاار

 | بوتا اف نشنآ ییو دنک هک مذ لواهرګا انفو رفف شنآ الا نمروک مد یسع
 رتا شنآ هرکه دفدلواقاب هل-ف> یا بویلباوحم بوق كخاراوو
 | هنوکو ب یئرمع كلاع لوا هراثوا ه دبا تابح بلاظو بویلبا هدهاسش» یرمسوب

 | تسه رنه ناهجناو * تاد تسه لکش تسي ناهج كب 4 یوم # رلب وس

 | هدنان هک ناهجر تاذلا دوجومو لکشلا مودعم شنآ ردام یا ZR) کج
 | نس هکر دناب یب ناسهج نالوا لکشلا دوجوم لواو ردنقبع> مع داره مکاس
 | ردەو دعم او دوجوم الکش هکحردنروص ماع دارم ن دنوب نس تکا ه کا

 ردام یا ( یرذآ درادنرذا نبا هک نیب * یردام قح رداماردنا 1 یونشم ¥

 ا یونش. نوط تالشنآ شنآوب هک روک لک هنا كشنآ نوح كلردام

 ۱ كثآ ردام یا ( تسدز تلود a دهرداما ردنا *# نس (FY لاقا هکر داما ردنا

 ۱ دسر و ندلا قلود ردام یا لک ورجا ردشلک ثلودو لاسفا هک لک هنعا
 | ےک کک دنا ےل ا

 (۱دسخ فطلو تردق ینا ٭ اردنا ید دی كس نآ تردق 4 یوم «

 | تر دق كثب رل آر مط > ی حال لک ورکا ك دروک هدرمشط یتنردق كبك لوا

Eیوشم ۹ رولوا | كجد نیس هر وک ینتردق كس ر یو یدل  % 

 | یکضاآ كنس نب ( وت یاورپ مسن دوخ برطزک * وت یاپ مااشک یم تحرز نم
 ییسمب ردقوب ماورپ اکس دوخ ن دفوذو ی مرکچ ن دنتهج تج هبناجو

 لفط کلاس رد هل دن ردندمنج رم اکس درج کیدکچ بیو یس

 سفن : یدنک هرکصندک دانا داش یتقیف> le ه كیا بوشود ەرە شا ور

 هثشذآ تضاب رو تدا اط جد قيال اپس وراپ توعد هبناجلوا ییبطو

 ررر وي بو دبا تراشاهبان-ەموب مکت رلبا فراکت مس دقت یکسلیا تو د

 (ناوخ تسداهن هاش شتآ ردناک * ناوخمهارنا رگیدوآردنا ¥ یولثم #

aهرڪا شنآا ار ز رلهرمک هنحما كشنآ تبواکانوفوا مه یراب رغو لک دنا  

 ندناوح نالوا هرگا شاو رددوهح هاش دا رم ندهاش رد ءو ناو هاسخ

 نیلبا عضو یمعنوت هرگا شبا سپ رد ی ورحا تمعاو قیعح ناسرح دارم

+ #۶ 



 درا هد وا تسعاوخ 4 یوم ¥ یدرب ود ندنا-ءا ناک وکو یدقروف |

 مر هنک و ا كت لوا هکیدلد تروع ( تما یا لفط نادز كن ای# تب شد |

 ناف درک سل ید ر وا گنا ود تما مینا ن دنا شذا لْفط لوا تو

 8 تا ردات یا یآ راسلا ۳ یوم ¥ ید رغاح تي ىردان ا دلوا

 فوخ لک هجا شثآ ردام یا ( متنآ ادیب توس و شوخ نم

 ردوو زو دوو ررط ندشنااما ع هدنکا ا هدرهاظ هح رکا مس هد وا ناریز هلا |

 هدر وار سس نا تساحر* برهب زا شآ تسد مش> 46 یونثم
 بیج شن وب هات ماوء ردیغ اب زوک یرتوا ندباح شقا تروص ( بیجز |
 قحناهرپ نی ردام اردنا 6# یونام ل ردنجر شم روتک وراقوب ساب ندییغ |
 تن رلترذطح یادت یخ لک هما شنآردامیا (قح ناصاخ ترمشع ات *
 هروک یتقوذو ترشع كن رلصاخ كنب راترمضح یلاع؛قح اتروک یتشآو ناسهرب

 تواوا ادح ندتهیبط ردام لفط لقع هک مد لوا هکر دو درصد ند قوب ن

 ناصاخو بواو یوئءم تمەنو یاحور تذل هدنا هسشود هنشن 4 تضاب ر ور

 هرک صادق داوالصاح نيغ اک هليا اک بواو یترمشعو قوذ نالوا ءدناكن ادخ

 ند:ضا رورغف شن "[لواهدعو ربا توعد هباج لوا یعیط ردامالوا بواک هعءطن

 یر هتک نال: لم هغلوا عبا هسقن دوهج هرس یرافوخ ندنآو نیلا قوخ

 كروک ی :رسع كل كاد ناصاخ هرچا ر فف شاآوب كاک ه رلنو ورلبا توعد یخجد

 شبا تسسشفا ناهخزا *لاثم اثم شنآ نیببآو ا اردنا هک یوم راب وسوید

 ردام ىل لء یی-عل روک ب TN شا لک ورګ ا ردام یا | (لاش

 شذآ لک هنجما كن :ضاب رورعف شنآو بويعا فوخت FEF هکر د هش عبط

 با لوا ار ھاظو رد شن ؟هقیفطا ىف ق هکندناهجرب لوش رو ؟ .تایح تم هد ام

 ردرات باذع هدا وم نکیل ردهدنڵاثه فیطا نآ اتروص کادو عل رد دالا

 شوخ تععنائعم نکیاروش روک شذآ ارهاظ هحرکا تضا ر؛رقفو تنادو نردو

 تواب شنآ ردوک * نیب ميهارا رارسا اردن هک یوم 9 ردشکلد تحارو
 هکروک ینرارسا كاللا هیلع ميهاربا ترضح لک ورا ( نیعماب و ورم

 هک مدید ی لرم 46 یوم ل یداوپ نیماب و لک هرجا شنآ میهاربا لوا
 هلاعو و قو مغدد غوطن دسر دام یا (وئزنداتفادوب مفو> ته # وئز نداز

 ی دلوافوخیفاکب قلعلوا ادحو لاکسد ندنس مدروک تو٠ یامز ۳ ردلک

 مدلی هرجا محروب مع هلوب معرب اعر عسوا ن در دکجر كنس هکیداوب م ارز

 رد رد * كشت نادنززا سرم دازب نوح 4# یوم ل مدو هدنآ یر وضح

 ندنادنز نالوا كن م دغوط ند م کنوج (كنر بوخ ناوه شوخ ناهج

 ردتنج تسا هردام محر هک مداک عوج یاوه شوت و ا بوح ر مرو



 ی + دجا م ا + ی وثم % هلا سايق 9 ندو راباق اظفاحو رادهکن

 كدا ترضح نیما حور نا تاذ داب هجات * نیص> دش

 نو نتف راذدبا نصح معرظعنلا عم اکا هک ی داوا راصخر یوقو مکح مکوچ
 هبت رح هان یب رش تاذ نا ح ور لوا ی دلوب تاج ن دب وئعمو یروص

 نامردزپ روخ نزا دب 46 یو هللا یهف ن دنوب هلوا نیص> نص>
 هرکصادزپ ووخ نيالا لوبف نامردو ( ر زو H1 ی البزا داسنفا ردنا | * ر زبان

 رب زو لوا هک هرکصاددوه> هابش ییکود ناق نيڪ ا لوبق ج الدو هراح ندع

 حک همقس» كتر وب یدش ود هغش ۲ ندوهنسه ب رط ندنرکعو الب كرب وزترپ

 ردت نالوا نایبلادعبیس ہی نیلبا هداقا توک

 دوم ىس م السا هيلع یسعناد لاله ردهکرک ددوهج هاشداب نآ تاکح

 | (دوغور یسع موق لاله رد * دو نا لس سنزرکیدهش كب 46 یوم
 زو هنک اله كاموو كربمغب یسع ید هاشر ندناسد كنهاش دوهح لوا

 ۱ هجو هکعا لاله یاراصڏ موق ید هاشول ی 2 اش یکلوا یف يعا ی دزسوک

 ناور 1۳00۳ TH ORTE رخ e یوم ¥ ىدتا

 اه" نالوا ییحاص حر یکیا نوا حورلا تاذ ء ایل او : (جوربلا ت تاذ ءامعسلاو

 | (دوهشمو دهاشو ) نوعتح ینوک تمابق خد ( دوعولا موبلاو ) نوهق>
 تربطح دارم نددهاش ردراشهر و یی قف وج هدوهشمو دهاش ریست لا

 دوهشمو دع تمادهاشاب و هلوایمادا مع نددوهشءو هلوا لسو هیلع هللا ی صد

 نیبناک امارک دهاشا و قیالخ دوهشمو لات هللا دهاش دوخاب و هقلاتس ما

 نددهاش قیقح لها امار دراشهر و ییسعم هماهللاررغ ىلا مدآ نب دوهشمو
 ۱ رددن دحات اذ دوهشمو رد هو نالیف هدهادم ,دعج نیع یاذ تدحو دارم

 ا قیفح تاذ هدهاشم لو-ش یجد مال ریش رد نوا مد یریکشو رلشعد

 دوهشمو نح هدیا كاردا یرغ ن د هالا نی ظع ردو كنآ هک نوهه> فرا ندا

 | تفاط م اهذاو لوعع هتسان رک تمظع لا نوه*حدوجولا بحاو تاذ نالوا

 نیس ہاکغا دقت دار دعم ناوج ( د ودخالا باا لتق ) نم هروتک

 دودخ الا باتا لدتقو نعااک شب رف موق نعل دقل نوصع> هروکذ » هاسیشا

 مظعلا قشلا دد-نا دودخا با عصا یداوا لوتتعو نوعلم قیفحم یه!
 نسل ندودخا ردلاهشا لد (رانلا )رار د هقوفش نالوا هدرب دودخا ضرالای

 لاعتشاو بها هک ران هلب وا عب كران ردتنص (دوقولا تاذ)رانباحایدنلوا لتف
 مهراث اب ( اوفرح انیح لنقیا كل رد هيفرظذا د وعق اهیلع هذا ) ردیبحاص

 ۳3 دو رافک وب مهود وا را راد وا سااحدومق هدنسلاوح كراناهیلعرافو |
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 كرب زو يسع! مدد هک هد هنتفوب ) TE اش هاتفزا نا را * هور رک نآ | متفک
 اهدقم یلاثفو هسنتفوب هک هدتاسلوا لوتعم کا الو كنا را هدنس هنتف

 ندهوکشو ندهنتف هورک نیلما مالساا هيلع یقطصممان مظعت لوا مدلبا رکذ

 زري (ریجس* دجا مان هانپ رد * رر زوو نارا مشزا نما 46 یوثم
 یتسا رایدل وا ریس هدنهاسب یب رش مان لدجا لاسو نعا ندن رمش كررب زوو

 د-دهج هدن رخاو ندقلوا كاله هدابد راب دلوا یاوا ظوفحمو یصاوب ناما

 هک زدراو هجا هقرفررب هدا كنب رهفرف یراصنو دو هب راب دلو تاجت ندکمرک ۱

 هدن رخآو ررلوا لاله هلبایهلا رهق هدابند یک هسیمالسا حان ةقرد یحدرلنا

 هباعموب و رولوا دب وم یوم موب فی رش ثیدحوب مکتن لزطق لوخدهران یخد
 دوهبلا تفرفت یرخا باور قو دوهبلا تفرتفا مالسلا هيلع لاق )رولیف نداهش

 هنس هقرفد هود یراصا (مهنم هدحاوالا راثلاق مهلک ةقرف نیو یدحا لع

 راموط هدزاود یرانوب هک رد شلوار زو مان سلوب ناثلوا رکذوب ادا بیس

 ردشلوا هفرفرب شع هقرف یکیانواوب هدعب ردشایف هقرف یکيانوا الوا هلبسیس
 هدا" در دتاوغ باعك او تاالص لها نداراصت رکاو یدوهد رکا یسلک كروب

 لو-۶ ندرلنو الا ردررفع قایق لود هرات هدئرخآو قاوا ك اله هل رهف

 كفيطا تحن و ىب سش مان كن ی طصم ترض> « دلیجما و هب روت هک لک دراهفرفرپ
 ندار اصن مکتنرلیدل وا قد صم یعرشو ییئوبت كناو ری دست ا مظعت دیو

 یراک دلبا کت ه:هیطا تعلو مع هلق رشمان كئرض> لوا یبا هورک

 یروص تلود هاو رابداوا ن کا ندکالهو نف نالوا هدن رائامز یدک .

 مهرن ناشیا لسن یوم ۶# رارروپ مکن رلیدلوب لوصو هب یونءهو
 كدجا | یدلوا رایسب ی >د لس رانا (تقراب دمآ رصاأن دجا رون * دشرایسا

 « ناینارصنزا رکید هورک ۲ ناو 1 یوم % یدلو ارا یدلک رساتهرانون یرو

 غب سش مان كدجا هعئاط یرهضرب وا ندرلرت ارصلو (نآهتس یدنتشاد دجامان

 * تف زادنتشک راوخو ناهتسم هک یونتم # ید زر ارتوط ناسهتسمو زاوخ

 راوخ یداوا عقاو هرلنا هک ندرل هسنتف هسفئاط لوا (نف موشو یار موش ریزوزا
 را بمان قو موش أر نسب ندرزو ولبار موشو ولنف موش را يدلوا ناهتسو

 97 مه د یوم ¥ رب دلوا ناهتسهو راو> ندنداسفو هثتف لرب زو نالوا

 رلناو قد كرلنا م ۵ ) ناب رک یاهراموطی زا * ناش مکحو ناشد

 هک یوم # یرتوا ندزامروط ناب ب زکو عورشمان یدلوا شوشمو طبخ
 دكدجا نرضح (دنک یرادهکت نوح کا # دشک یراب نینمآ دج | مان

 هل وک هن نل شرون كنرمضح لوا کاتر لبا كلب راب و تنواعم یک كنوب ید رشمات

 CEL rE RESERPINE سس
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 كناخر ترمضح هک هلوا دیماانو سو یس! ردراو رادبما ارز روک هنس هلع |

 ردراو ردیشروخ هک هثنناج یانارف زدراو ىس هیفخ فاطاا نوا رلنلوا بلاط
 یراب ۱۳۹و نام” هک هج و ه-ذدئاج نامرح ت ودك و ساب ت اظ غەر

 د ۳۹ ی مت ر PRS نا ت دک لدلها ر
 هاد باكا كسرولوا عبات دلد کا ۳۹ هتاساح لک وبآ تس نا رکج هشم هلحم
 هتمکح كشزکاو نسرواوب یدمرس تدا هسو ىدا تاود ه-اکلبا تاراقم

 یادغ نیه ٭ یون # نسرولاق ریسء>و لیلذ هدننادنز لکوبآ كسرا وا
 یتسادغ لکوک ندادمهرب لواهاکا E) ةمزا ار لابقا وج ور * یلدمهزا هدب لد

 لسها نالوا لاسیفا بح اصرب نسب هتسا ندسلبفهرب یلابقاو تاود یر و رو
 ادغ ندنرارمساو فراهم كنا هکحورو بلفو لوابااط یی قیقح لابقا ندا

 رواوا كعدرب و

 هک لیجمارد دوب روک ذم هک مالسلا هیلع ینطصم تعن مظعت #

 ناب نس هيلع تافص ضب تالي یبن ترض> هدلیجا هانا لیلج تالم ترمض>

 هدلیا كلوسر ترمضح هدنتفو ىتآرف تاللا هفئاطر ندا ارے ىدا شلیا
 یل مشمان كترمضح لوا یدرارلبا لیتو مظعت دن رش تعل نالوا روکذم

 ن دی وتعمو یروص كاله هلبیبس یراکدلبا لیخماو م طظعت هسنتعن كناو هلاک ر
 یرکدلبا م .ظءذو یلاح رانو ےک یدلبا E صالخ هرلنآ لادن ق

 راررۆچ Es همظذ لاهو ہے كن و یراقدل وب هلا هطساو
apanنیو سو  

X%نط صم ( افصر 2 نا رامون سس نآ * قطصم مان لیجا زددو ۹ یوم  

 كنب رع افص یرورمس كزرب مه لوا یدبا راو هدلیا یني رم م ۷ تلتالدملا هيلو

 یوو زر ذ دول * INET کذدوب ¥ یون # ید اراو یان

 تش ز هیلح ی دیاراو یرکذ كنب را هبلخو ك رااکش كلوسر لوا ( وا لک او
 رولوا ترا ع ندناهص ناثوا هدهاشم ه رزوا رهاظ لکش هدنونامآ رد هرس اعم

 e % r er ره سا ارغكن ۱ هديا

 ۳ هیط) تاطخو هق رش مان زنا ی یس اطر

 ¢ یونیم %X ره ساک ھن . راةيط] یناص واو هش لب رس رش میان بون ودوا ن ندا

 هس رش مان لوا ( ی نا یدنداهنور * فر شر 6 : یدندادهسوب

 هسوب و یدرروفزو هرزوا فصو فیطا لوا یدرارپ وا نهب یدرارر و هسوب

 هک هنتف نی ردنا 6 یوم ل یدررروس هن رزوب ای ی ینآ ینعب یدرررب و
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 نددنخرددوجو كهالاب فراع بلا ةراعتسالا قب رط ىلع دا مم ند رانا هر وربخ .

 دن اهعوجور رارسا دامندنسهنادو ردتتلاح یییدلوا اسم ییعهو اشکناه ددا رم

 رادب رخ ییادخ راب رب تفصرانا رکا ایلوا بلاط یادک رارروب سپ رد باف راکفاو

 طاسسدنا كنآات هک لآ یرارسا ٌهنادرد نزحت نالوا امن عمو اشک اهد نسهلوا

 یرانا لوشراهن ز هرب ورمخ ندنرهناخ یسدفعو ندنرل هنادرارسا یملکتو

 لرو نس هیلو نوبف هر هرکضان هلوا مولعءان یناوحانوردو هلوا روتسمهک الآ

 ردوج لددیاسهیم * ناهدزاوک شا هدنخ كرابعیا < یوم 2۴ نسهیلاو

 لار فراع لوش یب هک یس هدنخ كرانلو ش كرابم یا نع ( ناجج ردزا
 یکردندناج جرد هتسسوک ندنناهد قراع لوا هک یلوا امن ییعهواشکناهد

 هوا راکش اکا رالاتطو هليو راکشا نو رد رارمسا ندان ورب راتفک ات ناد رس

 هلرابمان ( دوم لد یهاپسوا نهدزآ # دون نخ را رابعا < ىوش
 یدنروک ینله ایس كدئاہخ هدنناهد كنآ هکیدلوا یسهدنخ كن هلال لوا هدنخ

 تلط و لهجو یلق توسفو داوم ندنم الك كنا هک ردیعدم لوش دارم ندهلال

 * دنک نادنخارغاب نادنخرا ٭ یوم ۲# رولک هروهطو رواوا هفتم یتورد
 هنادوانکن اهد بولوا قشم ندد نادتتخرات (دنک ناد مزا ت تنا د رھ ٽڪ

 كلذک ندنهج ید دلوا عاب تذ زرابا نادا څو نادسنخ یغا رانا نالوا اغ

 رلدا ندناد مع یس یهلا ناد م تب كلذکو ربا نادنخ ییا-:>عا نادنخرا

 یدلکد دراباذخا یمکح كشرافء یش رهو قفحمیساوا هروم كم ارز

 هب الوعتب رو ایفصا تمدخو هلصوم هب اد تحاصعایلوا نیحاصء ردو دم

 هلا اوبصصا یتا تس مط رکی وا لاقاک) ر دقو لومو د وه »۰ افرعلا نیب یودیا هلیسو
 ىلاعت هللا بک ىلا ة يص رب مکلصوتا هللا بح نم م اوبحکاف اويط !ناف

 اد رد ن زا تسارود هکر ه * بلاط یاوشم رود نالد ل-هاردزا (تس )

 بحاصب نوچ * یوش رم سو ہرذک كس ورک ٭ یون ۶# تسگیدرا
 هک نالیق یارمعا هننیلباق مدعو نالوا دعتسمات یا (یوش زهوک یسر لد

 رهوک نسهسشب ربا هلدبحاص مکنوچ نسهلوا یعرعو شاطیف نسرکا یضرف
 رسک ارظن كرلنا ردابیک یرارظن كنالوا نالوا نداد باكا ار ز نسرولوا

 تزرعو رد-یلاع یک صااخرز یر هح دوجو نالوا یک سم كل ءلاط یر

 لد * ناشنناج نایهرد ناکاب رهع ٭ یوم ۴# رایاردص بحاص هلفرشو

 یکادناج سد كيدهدنحا كناج نبع كراكاب بلاطیا (ناشولد رهعالا دم

 یوک 1 یوذتم * وو هننبم هراشوطدالا هعوق لکوک تا ماقم هنتي كرلنا
a 

 A E ره ول (تناه د اه هشروخ و رع یکیرات یوس# تا دیه اوره یدین
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 | فالق هک مادام نیپوج غی زمارب هراک یربغ ندقفاب هکر دک ےل? نالوا ندجاغآ
 یدسلوا ہرشط ندنفالغ ےکنوچ هلی ابف قاوا نینهآ غبت ردوانیق هلوا هرڪا

 نيب وج غبت 46 یوش 9 ردستآ نوجا ینا یدلک هروسهظ یلاح كناو

 لب یل وج غبت هلاتفو كنج (راز راکد درا کنات لوا وا رک * * رازراک رد ربمار

 یبایا نەي هییلوا رازو ناغف كشنا هکات هللا رظن لوا ن درد ۲ هلاتف و كنج

 ی نيب وچ ج ۰ هسوک نالف هرهب یب ندناقباو ن افرع قوذ یتوردو ناسیلوا
 هلبارظن هکحور لوا هدایندو الوا هلا هن راز راک تمایق ییانعم یب حور نالوا

 نیحات ر دیمانعءایو رهوچرپ ېک نینهآ غیاب وردیمان« یب ېک نیپ وچ غبت هکر وک

 راتخاو ناص#ا هرک هجن , دایندوب یکحور هکر دکر ک هیلواراز كشبا هددکر عم |ا

 ننآ هلناکو نظ درج هلک هروهظ نیلا نح اکس یسلوا یتعهاب كنا ان نس هیلبا
 دیلوا یراز كشدا هدلحم لوا ات هتیک هلعز لوا هنناج ترخآو هقیا عز ییعماب

 س الا دوب رو * بلط رکید ورب نیب وچ دوب رک 4 یونثم ¥ هیلک الب هکشا و

 یروب هسیا هدنس هباثم نیپ وچرکا هلبارظن هکحور « داسیندوب ( برطابآ شیب
 ۱ دنام بودا N ور نالوا یک « دیسوب و نی وچ ی٣! هلا بلط نسا ريغ

 لک ورلبا هلب رطو قوذ هلوا ساملا رک او هلبا بلط ح وتف ب>اص حوررب س املا بت
 غبت (تسابیک ارامش ناشپا ندید * تسایاوا "هناخدا رزرد بت 6 یوم ¥

 راشو ناسلوا ینطاب غبت رد هدنرلبلق ةناخ هبح كنا-لوا الوو بح رشعشسو ین

 ینانحو ناج دقن ردک رک هراهسوک نا-یلیق هدالف هناح ندرک یافر ءو ناها

 یرلنا ارز ه روک و هل, و هلوب ی راثاو هلا ندرلنآ یناشاو نافرع غبت بورب و هرلنا
 لو یک دتیلک من ر دحظعا رسک او رجا تب رک هراز رابلا-ط یا كمروک
 ك ءلاط رب ۹ نکیلو رد تار کن اوتکا تهد ن دادس یاییکو تالو باب را ندد

 س ردفوح ق جو داوم هيله ه رانوب هکصوصخ> اب ز زدقو فا هکعروک یرلنوب

 لج ٭ یوشم ل هلوارمسم قبور كرانوب هکر دک رک قدص هداب ز هدیلط

 راد د ماعو راناد عسیج ( نیلاعال ۳۳ 7 3 نیمه r ناچ نااناد ۱

 ر دنجچر نوجارالاع اب قراعوانادنالوا ین ثراو هک نیمهردرلشع د یوب نیمه

 اسیبنا عیح ءاسفلخو ینطصم هفیلخ هکرد هللاب ءال نالوا اینا ثراوو اناد لصا

 امو ) سی ءایننالا هثرووا قثروو ء ایننالا ءافلخ ءالعلا م الا | هيلع لاق اک هوا

 سپ ردلزان « دنف مش ناش كترمضح لوا هک یبا ( نیل اعلل ذجرالا كلانشاسرا
 یم یرانارگ 46 یوشم 9۳ رونلوا وا تجر ہرا اع یخد لماک نالوا ثراواکا
 هدنخ كسرولا انار بلاط یا رک (ربخوا *هنادز هدنخ دهدان" * رص نادنخ یرخ
 ن دنا د نا ایرنا هدنورد تولوا قش ن ەد ىچابا

 ٭ رخ ۶
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 یدیوط رغم هوا ی دنص رزوج یدا یک رزوج ا وک لالا ی دس <

 ا ا یکم باق ی ءا رو نعل

 باسو راثا نو-> هات ی شم 2 ا هک یوم ۷ یدنوط

 رانا لثلاین ردعفاو هرزوا یشش ن هک قلوا لوتفءو تا ر

 رواک هروهظلاح كن رانورد هل ی دوجو كدسو ران تعب رد یک قعد یبسو
 لاو->ا هر ؟صا دو دنص یمدآ ن ن ادا 4 مولعم یرا یاشاحو تایفک و

 هکنآ 46 یونثم ۷ رولوا ناسیعیرارمسا كننو زدو رولک هروهظ یس هنطاب
 زد ذیذلون بر ۷ او# لا ادران دشاب تسد رش

 یدلوالوبقم یک كنادرانردةهیطاو نرشردیمطا هک>ورلوا نعبىداواكنادرانوا
 یداوا یمادصقجم اكن [ینع؛یدلوا یربضندکن ؟نایر دشع ریبن ور اہک دیک لوشو

 هک تس لوا (عیاوسروا تشد و هکناو# دوشا دب دوخ تسینعمار هک آ < یوم
 وارد د روج a وا ادب با دوخ ندا زاهد

 یتسعم هک ارز ا هی ی رول تسرپ ترو-ص یا ( ت
 یشاب تروص ردناضاو نافرعو ناسا هک نعم ینعب رد دانق « رزوا یاب تروص
 مکتردتانعو تلود مزاتسهو ت داعس بحوم هکر دامه تاودرپ یعموب هرزوا

 تاود بجوم هسااص هباس هرزوا یشاب كن هسو ر اههرپ هدنتف سان ماوع

 ردت داسو تلودبحومیتعمرپ هرزوا یشاب تروص «دنتف ابو صاوخاما زدنداعسو
 هرژوایاتروص نهم هکاوا نعم بااط كرتا هب دم رس تداعس وه دناتلود سد

 توق بواوا هنسانعم دانف قلطم بویلوا امهر دارم ند رپرواوا كع درد بک امهرپ
 ید هسرواوا هل وب نعم بواب رب ویسانعم فرط هرم سو هساو هراعتسا هتسانء«تردق و

 توق رزوا ینرطتروصییعم هکر ز هلبایجس هیانعم تسر, تروص یا یروبردزاج
 ید دن ثا ید ییناسنا تروص سوانا زاور دمت هلا یدا-:3 سود نعد ردنردقو

 ن دشناح رلاا وا یی تلاتط سی رولوا لصاو ب ودازاورپ هلا ییسعهرپ هدفی

 ی دداک مزال كعد رواوا نانا هج لوصح كناور دن قب رط هیانعم لیص#

 مه * ان شاب عم لها نیشنمه ٠ ا یوثثم # راررویب هلبقب رظ باوج هرافا
 اطع مه ندرلنا ات لوا یحاصمو نیشنمه كنانعم لها ( اف یاب م ه و یااطع

 قسم یرطو هزات هلن او رعو ناسءا نوتف بحاص نعد نسهلوا قف مهو نسهلو

 فالسخ ېن ن.رد تعم یب ناج ۴ یون *% ا ےب
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 ھما

 رد و نوه ر هت ول نوا سبک تو وا کمد

 ندنغارادأفو یم رات سارو كدلک هنساو)ماغ لاناتساد هل ۳ هکرولواكعد هل وب مالک

 ۱ "گی ( دنتساوین شماقمر » دنتداخر اوشب نا سرک 1 یو 3

 ٭ را دتسا بانر هنن ee اوشن لواراب دلو هزکصند اوشدب ندا تافو وب

 ٭ مرک ITY ندیشک عیتو یدهع یورد رها ندر ا

 لوا (تفر شیدناافو موق نا شیب * تفرشیپ ناربما ناز یربماكي یون
 كنا تفك یونشم ل یدنک هنکوا كوف رادافو لوا یدنک و رابا یر ندزربما
 لا هتشا یدیدربسا لوا ( نمزردنا من ۸ یسع بنات * نمد نم درهنآ بان

 بنا تلو ن الوا ین ثراوره مس یان كناسع هدنامز ع یا كد

 | یسع ب بلا ا هدهنامز امز ندلجاوب ر ردررع» ینیدلوا یا كايبنلوا اندم یسههیلخو

 | ET تسنم ناهر راموط ,نا كنىا 4 یوم % یدید می مالسلا هيلع

 كر زو لوا هکر دم ادھر و نج مب داموطوب هتشا ( تسنع نآو زا دعب انت

 ردصو صاع اکب وردوا مبهر کصندنا تبایئوب ر هکدراموط یکیدر و اکی

 لوا ( نیمه دب تفالخ ردوا "ی وعد # نيک زا دمآ رکید ریما نا 2 یوشم

 یداوب مه هدستفالح یساوعد ید كنا ید-لک ندوص وب یدربما یربسغرب

 (دوسهج مشخارو دره دمارب ا * دوم ی راموط روا لغب زا هک یونثم #۶
 ی یدسلک یعشح دوهج هلی دوهج هلب _ هتسیکیاات ی دزسوک راموطرپ دوا ندنغنلوف

 هدیشآ رب *راسطق كیكب DOY نارما نا + یوم « رایدلوا ل تیّضغ هدا ز

 رادبآ هجلدرآ كثب ریرب نعل بولوا راطقریرب راربما یربغ لواو (زادبآ, یاهغت

 یی ره + یو # یزو یرتوا ندنساوعد تفالخو تبابث راشمکح راغت ربتو
 هدسالا كن رب ره ( تسمه CSA نان نوح ع دنداتتفا ,هرد*تسدب یراموطو غئار
 < یوذثم ۷ راد دلبا كاج یل رایدش ود ه رب یرب یکرالبف تسهراموطرب و عج

 ی ا یه مو دش هو دش هتشک اسرتد رم نارارهدص ۱
 سل ندرا شاب ناسک حح یدلوا ش رل هېداسر دره كي زو هما هدافوغو

 هو ؟هوک * تسارو بچزا لس ویمه دش ناور نوخ 46 یو ¥ یدلوا
 ف دکجوب یداوا ناور یک ليس ناق ن دنسارو بچ (تساخدرک ن ژاوق ردنا ۱

 + یونلم ۷ یدسلوط هلترودک درت اوهو یدسقلاق راغ هداوه یک غا |
 ر هتف ( دوب هتشگناسشبا یاسهرمس تفا# دوپ هنشک وک اسهتتفیاسهمحت
 كنا سعد ی هلا شلوا یتقآ كنب راشاب ؛لرانا یدبا شکار زو لوا هک یب رام
 ۳ ب رلشاب كایمباوآ هلرلناو كنا ما یلوصع تیم رز هثتف یکدللا تءعارز او دوم

 ۲ ٭ یو ¥ یدبا شفار هک الهو ك-نج تبقاع یرانوب و شلوا الب و تفآ



 یرسوب و هالهاالا رب وس هلاک یو ایلوا نالوا هللاءاثما سد ردشلاق هدربج

 یرطاخ كرلتلوا مرحانو لهاا سو هرلمرح نالوا دعتسمالا رزلبا ناب و نایع

 هدسیشوب یدیح و تاکنایلوا نالوا نکرنکا وید نسهلک لاخ هنداقتعاو نسهعاق

 رس هرجا حالطصا لاثما فالغ نرم لک غيت بوی فیس لسو را شا وس

 سباوزپسوت یرادنرک * "رت تس دالوپ غبت نوحاهتکت + یوم ردراشلیا

 كلاس یآ ر دربک دالوپ ع نیکسک لالا نر هتکن نالوا هقلعتم هب هةلطم ت دحو (زب

 نوا اكلي یدیح وت تاکنهدنوب دارم ندربس جاق هب ورک سرتوط بس نس سرک ا

 دن . ر هنکندوجو ندح و دکنس نالا ےس یا نعل ردتس رد مهو دادهتسانال وا

 نس هغأ مادقا رزاعد و غاتسا كتا 7 هبئوط باص مهذو دادعتسا

 مادقا هک رکوا یر هنکنوت دادهتسالا لوصح دعب سد نیس دعتسم ان ارز

 ی ظعو رم نیع)هنکنوبهندافتعاو ید كکلاس نالوا دعتسمان ارپ زك دابق
 هلنعاطو دیحوت و نس هدیک ورک ندکلبا عا یرلنگنوب هکر دکر ک سد ردرطخ

 نر وررمط اکسكساک نراق هفراع نیلب وس قورو ن دا دعتسا لی

 4 یوشثم % یک یکیدهرب و رر هساک وشر اق هس۶ ؟ نالوا یربس لا مک

 سا! اوب مالک لصح ( ایج دوبنار غ ع نیب زك a یورو شاپ
 نسداتسا هکلب نمس د ادعتسا نهر هاک نښزبس رددیحوت رسدار هک هنکوا كغبت

 راواایح ن دکمک هربت غبت هک اربز هلتق مادقا هنکارداو مهف كنوب زمس داشراو
 ایف اھا ندکلیا مطق ینداسقتعا یاپ كکلاسدیحوت تاکن نالوا یک غبت عر
 دا شرا كناو نس هروتک هلاداتسار نالوا هذن هبت رح هنج نس>ا هکر دک رک سد

 تقیئحو نت اکن كنایلوا هدعب نس هروت هدادعتسسا بره یکیدنک هلیسس هب رتو

 غبت نه بس نیز 46 یونثم 7 نس هیلیا مادقاو یس هملعل نتا نالوا "ممآ

 . را قالغ ینبتن ندہبسوب (فالخر دف دهاوخ یتوخڑک کا کات *ینالغ رد رد مدرک
 ۲۳۹۵۲ رولوا تاع هنسن ات عارصصمکالوا تب عرمصءوب مدلیا

 تراثا هک و داهل تلعو هجو هن رالی وسهدشوب یتراعالک نالواهدب ون ترضح

 Pe ررقع ییبدلوا اح ندکلکسک هلو مکنوچ ییسم ردع رارروم

 زکر کات مدلبا عضو هرجا لاثماو تاحال-طصا ف الغ یت اکن م عنب ندبیسوب

 6 بور و رر هل داعتعاو هیعوقوا هرزوا دارم قالسح ییآ ناوسخ

 ندا كرارسآو قراعموب سد هاا هرهبیب ندتف رط باداو نداد ابعو

 د یوم ۶ روی بولبق عورش هننابب كنسهصق كناالواو بودیا عوجر

 هامات هب .كناتسادز (ن اشسا عج یرادافوزو * ناتساد ءیبام ردنا مدعآ

 هسرءاوادیف هلواعرمصمولداک هناتساد نالوا ندنعارادافو كنيعجراتعار ؛لدلک

4 1 # ¥ E #۷ 1 یورفنا #۴ 
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  لواک نوج 8 1 یاهداس نوح دد دش ۴ هرس روت اما ترو-صإ نو>

 یل یدلوا ددع یک یراهباس كن هرکنک یدساک هنروصرو نالوا بوخووا

 سدا طیف هک تاذرو ادعا بودیا اضتفا ال هاو الج مکنوح یهلا تاذ
 روص هدفدلیف عولط هئنیع كشرهو ,دکد اک هنس هیت يه. هان نایعا ردب راکدید

 یزب بواوا هد دوم تادوحوم نایعا یک هر ۳ :؟ یاهب li بواوا فا هلع

 یراکد دس دعم ضف ند هتات نايعا لوا ودعد یدلوا زا هل هی دوحو ندرب

 كنسهتات نبع جور كسکر ه هدفدلبق عولط بولک ه>اورا هبل رم هعوتت راوا

 ندنرب یرب هرگنک یاهداس بولوا دوجوم هلباه-احور دوجو هروک هندادعتا
 یتداهشو یتروص ماعوب هدعب یداوا زات ندنرب یرب حودره ی ینبدلوا زات

 داچا هلرشهطهاو مالسلا امهیلع اوحو مدآو هرکصندک دابا قاخ یلاعت قح

 هروک هر دا دعتسا گلاس هات نبع جور كسکره هرکصندک داک هروهظ مدآییب

 ددتعو دک هلا داسجا یک هرکنک یاهداس ںواک دنس دب ره هناسلا ترو ص

 ه-دقین> ماتم كالاسر ند یدیک یتسابا یضراع دوجوو یدلفب تروص بواوا

 هر نار و هلضاب ر یبیزاح ی ی Û هکر دک رکزنسا كەر وکی لصا ادب موك ەربا

 تالاس هلو لوص و هلصا بت هات بودا افا ید ییناجورو یارو نیت هکلب

 یتفیفح كن هلجو دک د ربا هتفیفح "هبن ره هرکصندانفا یب یناحورو ینامسج ءانف

 رولو الناز هقرفو دادءن ندندوهش مشج كناو روایق هدهاشم نغیداوا هدحاو

 | رس هلا قار ba یلوص> كس هبنرع قاقر ةىو لوصو كه, ماقم س

 * قدم زادښک نارو هر گ 1 یوم 3 ررروت ںودنا تراشا هنغددلوا

 تدحوقب رط ناکلاسو تقيقح رارسا نابلاط یا (قبرف نا نایمزا قرف دوران
 هرکنک هلتضا رو دیح وآ قم ینآو البا نارب و یب رکىدوجو رکن دک ندعم

 نسعد هدیک قرف ند مات روا قد رف وبات دبا الفا یزکب ز اع دوجو نالوا یک

 بواوا لئاز فال-تخاو براغءو ریو قرف نالوا هدننیام كتااک مزود

 هلوب Ca نسبت هو تد>و مام نگناجو هلک هروهظ قساطم تدحورس

 )ی رطاخ درفلنات سر - لیا » ۱یرمزام یمن ادا یوم $

 یخد هدانز ندنوب و مدرلپ وسن نحرش كت دحو رسوب ندنتهج لادجو دانغ
 ییسعهو ار ز هیعاق رطاخربات مرفروف هکلبا حرش هليا اک نکل مدرابا ناس و نابع

 ردقو ك ردق هعاقسا یدیحو سوب ك-:هذلا فعط ره ردمادذا قلاع

 هطرو یخ حد رنکاو شاوا ر * بواک لاخ ند دیح ول رسوب هرداهتعا كس کا
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 رزنسس وک هنب رازوک لک وک مه ن دنغطا لاک هللا لوا ( ار شیو رد هقرخ

 لاقاک) روایف هدهاشع یآ قانع براف "هدیدو هب واف رواق جو ی ودنک
 هلا ىر رگ لاقاک هاج فاصلا باقلاب هللافیور زر زعلا ند هلادبیع حشا

 رکید ادخ لوا (هرالیر دبعاال ه-هجو هللا مرک ییسع لاقو ی ر یلق یار هع
 E قاواروسک 1l راج هک 2 ىس دقرخ یپق ك ورد نالوا هراب هراب ند اا

 تراس در ندکعا تسرد قرا Reel تارا كمك دو هراعت أ ES ہو هور < رد ّةص

 نا داپ یب ورمی * همه رهوج كيو مدوب طسبتم 46 یونث ۶# رواوا |
 هلدبااپ ی ورسی هدفرط لوا نم هلجج لدا طسبتم رهوجرپ رکود ( ا
 "هردرب هدیناهح فرط لواو |: گن رهوجر بک مرغ ییصا نم هلج اهیج ید

 "هرد (ماضبلا ةردلا هللا قلخام لو) السو ه-یاع هلا لص لاقاک) یدیااضب
 هسیفوص اشم هک ردانکب رهوج نالوا یبصا كن تاک عج هدول دارم ندا ضر

 جد یلدا لةو لک لسةعو راونالاروئو حاورالا حورو راد هدم تقيفح اكا

 یراتر طح یاءتقح هد-هز زدانکب رهوجوب نالک هدوجو ادشا راردب ارم عمل
 یداباقلخ نداتکب رهوجو تورلا لع یابشاو سون لاو و کاور اف
 هلاعی رع بواک هدوجو ندنآ هع ون٠ تادوجوءو ES تارک ردقوب ا

 رادقهرب هدنس هحاببد كل دلح یجچچوا جرش كاک لعع اڪ “رد یداوا رشم

 یجد هل قلوا سدفا صرف دارم ند رهوج كب نالوا طسب ردشاوا روک ذم

 ىلاشا رانو و كاك لقعو هتباث نايعاو كس دقم ضفو س دقا ضرفو ردبسلا
 ردشلوا روک ذم هد ذس هجا د كرش ا یجرسش الص« كح الط صا نالوا

 لاسقح هیفوص اش هڪسرذلوا رش هدلو الاجااما هق بلط,اف

 هک رر بد سدقا صرف ه-ضف نالک ه هت نایعا ندشن وڪب تاذ كش رم >

 طبس رول نالک 4 هفلتح تاجاجز ند صرف كس الثه رددحاو روت رب طسم

 و هظ ند هست تاحاحژ كرعتو ر دیک هات نایعا ناک تاحاجز لوا رد

 راس ندهشات نایعا لوا هکر دهد اشم هشم ضف یسهعونت شا نیلیا

 عرف هک ی صا كلابعا ی 5و كحاورا عج س+ وواو ضو نالن هرزوا حاورا

 ناتا عج ےک لدا ی ۲ رهوجكرو تم هد هب رول ردسدقا

RFفرعا ر را ین بودی عورش هتد رش لس دقا ص نالوا ىلصأ  

 قناصو عدوب هزل یی ٭ راتفآ نوح دو رهآ كب ¥ یو

 یزجتو هقرفتهدنا هک یک باستفآ دبا رهوکر  هدستد>ا ف بت ره (پآ وه
 هدیروص اعوب یب كدا ف صو هر یک تبا رداکد نم قاوا روس +

 بآ هکلب لدبا لک دزاتعو نیست« ندزع رب یرب هدلاد لوا یک زارتءاو نیما نالوا
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 نس هدیا هحوت ھه رو غار ٣ نوا مکنوح نسکش ردلک د ن ۱۳۵ ۱ قرف ۱

 1 9و و ررروب نا E لار نوا مه یاد »ءو

 نسرکا AT بوج دوش كيدناء دص * یری ینآ رص و بلس دص ورک

 نا:لوارک ذ نس ه۶ ص مکنوج رواوا ددعتم نس هباص یاوباژوب و ا! ازوب هدرهاط

 یتاعمرد * تل دآدعآو تعسد یناهمرد 96 یوندم ۶ رولوار اج نلاقزوب
 یاو ر جو نح ہد ہلا ے ھم ردق و دادعاو سو هدا ءم CE دارفاو هرج

 رد رد ھ٥ *یشرههدفرا..ءحو یناسعع مع هکلب ردفو یلواادارفا دارف یشرھو

 ردقو یرغآ نداد دنا هک ردنیهولا دن هو تیادحو هب دام نذ ام

 ( دک رد تروصرک یەم یاب * ت شوخ ناراباب راتداحتا € یوذثم #

 بحوم ید نود دا رو تروص ثوط ییغاا یه ردشوخ ی دات هلن ازاب كرا

 نس هاوا لصاو هب قیف> د دا توط كذا ی یععو تبا 42 ار یتروص نالوا هق ره

 ندفالتحاو ترباغ گردی ارظن اکا نس هلو نرس هقلعء تدحوو

 رز ییسیدات * حر نک ۱ ؟ نازا ڈک رک تروص 1 یوم *% نسر روق

 ندنلاع ییسعم ند هلبایجیرا هل تر .یتروص نالوا شکم 6 وح ندحووا

 یجب را هل ا ا رو تفاط یثروص یگرو هغدذدو هقرقن : هملفو ی کج ساب

 نس هلوا صالخ a موو تروص تا ضم هککد هب ۵ ره لوش هلا

 لوا یکنوج نسهزوک یک کک ى ه-ةلطم E هد دنا لیروص لوا یت

 ندنزکو یالعسنخا* خرم شب وشنو نسهلوایی- ۶ نسهر ا هن ر

 و یاهتانع یزادگنوترو + 4 یوم 9 س هلو ص بواتروو

 اوا نس4 را هلتطار یکذت نس تروص ربسایا رکا ا یالوم ]د یا دزادک
 ۳ ا نالفیا رلبا بابانو وح ینینا.ضتف» كناو ردب را دوخ یرلءاع كهالا
 نالوا تروص را لوا کردو نم یداثم رداد فرح یاردرس هد كن :ا ماکوک

 سدق انالود ت یطح هد وب و زد هاوه هدش هدن وب انالوهرد ر ندر هریک

 هک ررروس تراشا هد داوا هرزوا هجو یکبا لوعو هبیهآا برق ز علا هرس

 هبا ل-فاوو صوبارف یادا هک ردلوا یسک هاوا یهو ید رب و یسک یسب رب

 برقا و لفاو برف هدنس هج تنا بولوا صالخ تالاس ندروص یاطتقم
 ن-ةعبط نایضنعم هل طاب رو تاعاط ثلاس هک ردلوا یبهو هلک هروهظ ضبارف

 تابادع هدقفدلاو ر-هذو رج اع بودم هلو یاد حو جاو توس هلوا رداق نوا

 لوا هینجرب ند هاجر بایذج نالوا یزاوم هنلع كايلعثو تیانعرب ند هیه)ا
 تورلنا یافو وح ند کاو درک بوررو ندندیق تروص ینا بوشد را ةکلاس

 دزودب وا« ارش وخ اهادب مهدانوا 46 یون # رلبا لاصبا هندحو جک

2-۳ 

2 ۹ 
3 : 9 

EET TESS 



4# ۱۷۳ ¥ 

 یراکد د ردینیع كةل ٭ هقیلخ هلا نومب باما كنومداب نیذاا نا محل روسی

 یرلقدروب قالا یأردقف یآرنم م السا هیلع ېن ترضحو ردن دنت هجو
 0 دند ام بوم هلرا بان هالو ار ظذ هل تفیف> رطن ردا تدا هش 4 [تنعهوت

 قلاخار ظا ه-فرف برم راستعالا تتح و اما ردق ون تیلیشا هقیعطحا تم> نم

 1 ولات دشا رد ۳ ۴4 یوم ¥ 3 دوو ریو قرف هد هدد اه قولع هلا

 , ندا یکلوا یس هلک ین( تسرب تروصر ؟ وا شدن هر ¥ تسرپ ترو«

 رولوا یا نوا ر بوم هرس از یی ر دنوحما ۳ یداحا * ید نالوا دافتسم

 لواو نی نر رک هق رفنو و تروص نس هک مادام یعل لس تسرپ تروص نات

 سبع كفلهسم هفیلخرب و ی دوار بوو بان « دنکوا كن 9

 را وا حوت ی ا ۱ د هو نیستم انروصو رم ۱ لوا و تا

 مشچ یر تروصب نوچ ¥ یوثم # درو بدی دارا ما لم

 نسب هنروص ن س مکنوچ N CD مشجرک رکن رد سرو و * تو

 س روتكرانا و لزوک ام نسهدارطن هل راتعا تروص دوخاو

 PE ET هل ريم منجچ راا سا یدتا روهطو ید ندزوک روت لوا هک هلبا رظن

 نالوا هدرلناو نسرروک یرون هللا قر ةالب ااو ۱ رون لات دنا نالوا

 لداف ندقح كسرواپف رظا هئب رلتروضاما نسرولو یروهظ كع> یروهظ

 مشچود رهروآ 46 یوم ۶ نس رولو توافتم ندنر یرب و نسزولوا
 یترو ز ازوک یار ھ ( د رم تخادنار ظا سرو ردە کنوج * درک قرفناوخ

 تروص درب ینا ۱۳ رظن هب رول لیمح دم کنوج زاوا ردا هکلبا قرف

 یدرولس ندنرازوک یدنک ییایاواو ایلنا داحا ه-فارظن هن رونبویغارظن هعشچ
 زولوا كعد یدرولوا ففاو هسنغ,دلوا ده لا ثدیح نم كيونم هاو

 هک هرخایا هلسر نم دحانیب قرفنال هکنآ ناب رد #

 كت هر : هن *هروس یا-هءنو ك اش ق رک رد 00 دنا كنه فدک كة رک تیآوب

 هلسر نم دحا نيب قرغنال) رد بوروس هباکح ندشناسا راثءوم هدنرخآ

 ند:ه> هن هتسام فالس رو زرایا قرف قدام كداسر كنا نب رردرانلوا ن وه

 ب ودا تراشا هتغيدلیق دا 2ا هل ي> و علا ج نم رلتو و هندو ا قرف

 کرد داراز غار > هد د یو ۶ درون نە رک تبآوب

 هلک مطاح خارح نوا رکا هدناکهرپ اضرف ( نآ مس تروصب د-شاب یکی ره *

 روندرک ناولن قرف ٭ یونشم ۴# رواوا یربش كش رب وا هدنروص یس رب ره
 فروت كر رهندغارچ نوا ( یکش ی یرآ ی ور شرو نوح # یکی ره
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 ماقم قو رت كنا ندرربءا راواوا یا راب دتا قاخ ه رکصاد ار (ناشا

 تس دار نمادو ا دا # ما ١ سس اندش ویا ءا 4 یوذم # رد ردوآ

 مهر والا كنا یرهادو تسد مهیلکا هذیلحو ماما ینآ هنر و روواات (ےھدوا

 عاد درک ارامو دیش روح دش هکنوح 1 یو Fe ر ا 2 : یلک اکا عا

 نالوا تفر ءم و٥ الو بآ بتفآ هکنوج ( غارحرج > شم امر دو هراح *

 ندغارح هنماةم كنا یدشا عاد هر ورد مر قارف كناو یدنک ن دن اهج ون

 یراب تلف د-یشروخ مام اف نوجما قلوب تاج ن دنلظ نەی زلوا هراچ یربغ
 نالوا تفرعهو تمکح الف دتیشروخ ن داسدوب نج تالذک ردهزال غار چرب

 لک رز مزال ینارو غار جر اقم ما كنآ هسلیا لاا ةا لء اک دش رم

 قبرط بودا اد-دقمو اوشدن یاو رلگدہا هراسدتسا ندنآ راکلاس نالف هد هيلا سفن

 اب یبا * راب لو هدد ساب زا لس 1 دک یو4۰ % ره دیک ۵ و

 E زدراب لوا ی دنک ندنکو اژوک یلاصو كرا ےکنوج (راک دا ناموزا
 یکهزوک ینآ كهروک ينوب و هلوا رک ذم یتلاصو را لوا کرد کرک با

 تش ذکب لک هکنوچ هک یوشم 9 فلک لثا-«م دلاحره کاو و هلبف هدافا
 نشاکو ی دنک لک هکنوح (بالکزا مبان هک زا اراک یو * بارخ دش نشلکو
 كن_شاکو لک بالک ارز ندالک سس ندی یی دار تعاون ارخ

 رواوب هدب لک نیتسا نس هكتار كرلنا هرکصادن رو رح كن اکو لک ر دا ادم

 نس هح ورا رانا هرکصادنرو رم كماظء یبیلواو مالسلا مهیلع اینا کالذک
 هدن دوحو دروس نالک هروهظو نالوا هفیلخ ن دانا رلنا نیابا بلط

 )ناری نا دق هح بنات * نادعرد دا ردناادخ نی نوڪ 4 ىوش ۶# ا

 و هرگا قاخزلوا رها-ط بواوا سوسح یا راک هنا یلاعت یاد هکنوح

 رلبا مکح هلاع قاخ هلیس هطساو رانا هکر دیس هفیاخو بنان كنيلاعت قح راریمغب
 تا نالوا عبا ۰ هرلنا سد راب وس ییرارساو مواع ا ن دشاس رلناو

 ٭ یون  رارروپ بودیا تراشا هب انعموب میکتت رواوا شلوا مات هح
 رونی (بوخ هند آ ج محبت ۱ راد وورک + * ت فا ہک مک طاع ین

 یوم هان هک مدلی وس طاق ر دلکد هلل وب هیفطا ت ثیح نم مدشعد ردفح بنات

 نظ یا یون هل بنان رگ بوس رواک حوت نسهسیلبا نظ یکبا ةت اأ
 كن با ا رولوا مزاتسم ی نخ كرش الوا کرد وا یسلوا ےب كنلا
 ن دنرا ص۶ یدنک كنا بنا ریست دارا كة ماک م =| نیابارو-ھظ ندندوجو

 رو-اک مزال قملوا تعاطا ههالا تعاطا هب اینا أ اث رولیف رانعشا یتسلوا

 عطب نه ) یلاسعت هللا لاق اکردنعاطا ههللا نیع تعاطا هلوسر هکوب لاح
 یلاسن هللا ربخااک ر دتعس هندم هللا هلرذیع تعج هندم كناو (هنلاعاطا دقفلوسرلا

۳ 
#۷ ۷ 



 دات و زر جاقر ندنو یدا:رود ندلدوحو ك 3 5 ید هر د یسودنک

 لاله یروا ندکلیا ررط یاقلا هرغ نست یدنک دوسح هک رولواو الوا رواوا

 عون ره یدابا دسح هب هیک یاهو رد هک نوط دوو اونا کت شما رلبا

 تقع ندد لاک یدههلوب رفط یدادا دو ص٥ رر هدو # لوا هلا هل.>

 هے هناح كلا بور دتا لتف هنس هد رب ی ونک هک یدایا رک یهرطاخ ءوسول

 هونا یدلاق عدا ندنایح £: هک ی ديد هنن ر نادن را هد سپ هر. دا الا یاهب

 منبت لوا دازآ ندلام عبو هلبا لسنق هدنس هاخ كله هک نالف ینب قاجت رر کس
 هصاصق ینآ مرلئراو بودیا ذخا ینآ ندالبف عرش هلفعلوب م هدنس هنا تا

 كلا نوع” اقلا ررمط هدوسح لوا ی ودنک نادان لوا هيل اینو را هکج

 ررطو هق رەد هبیسع تا ید رب وزر ر زوو كل ذك یدردتا لق هدنس هناخ

 جد یقدودنک هرکصندک دایا دابر نس” ید و شوک یرتوا ندا دارم

 قاوا یدارا توم یس نت لول هک ردون یخد هصحر و یدلیا اله

 رلیا را ءشا یتفیدلوا تجاو قایق هتم ڪڪ ,دنبء» را كلاس نیسو ردمز ال
 (دش هاگنشایق شزوکیم سسرپ # دش هاک آوا رمزا ناخ هگنوج ¥ یوم %

 7 : انفو راز تلخ هرژوا یربف كلا یداوا ءاکا ندننوم كر زو لوا قاخ یکنوج

 * واروکر دش مج نادنج قلح ٭ یون # یدلوا یر تمایق ندنراک

 ناجا ناوم مر را
 ناک ٭ یوذثم ۶ هدنسانوغ كنا هدلاح ینبدلوا رلرجر یر اجو راک وہ
 نسیاصال د دع لواک ! )د رکو یورزو كرزو برعزا # د رع دلادادخ هارد

aا یورو ندکرتو ند رع یدا لک د رام لباق ی۶د رول  

 A3 رآ وا لا % یواش $ ید ےلوا ع هلت ± فاوط رد ةو دا

 یربق كرب زو لوا ( شب E ناج نامزد داد دو ادرد# ش شد وح یاهریهر

 نامرد هثرلئاج یدشک ینجنز كنفارفو یندرد كنا رلیدابا هرزوا یرلشاب کاخ

 و دزا ار نوخ هدرک *یهم شروک سرب قلالسخ نآ ٭ یونثم ۶# رابدروک
 ییا كن رلیدذک یار , هرزوا یما كن ربق تا قیالخ لوا ( یهر دوخ مو

 هلج یدلوا ناور ی 1 آ ندنرزوک ناق نعد راددنا شابا لوب ر هئوخ ندزعشج

 را واوا مهو رل 5 مهو رهام ه یدا.دناففو داب رف ندنفارف روو درد كنا قیالخ

 رلبا راعشا یتفبصو قوش لاکاک | كرلنا لاوحا هلجوب

 مالساا هيلع یسع تءاندرک بلط #۴
 هک .تسمادک امشزا دهع یلو هک اممازا

 شیاجر تسد۶ ناربما "۱ هل یادت قل> ی ھام دوز ۹ ین یوم ۵
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 ۱۲۳ قاتهئ درب رر یدود وا هوا یرا ۰ | هدزا ود رکصا دنا

 هرلثا بوباا توءد هکر وا ۳5ت ادج هد>یلپع یرمما رب ره یی! یدابا

 | € یو  یدایو وید لوا ,2۰عافو بلا منبع هنب رب رهو یدایا تبصو
 یدنا هن رره ( ني وتنه هفیاخو نح بنات ۷ یوسع ندنار ك ره تەك

 نارءا ناو ۷ یوم % نم ل ۳ مب 1 یان كقح هدم د نو سم هبا ساع

 ردکع ابا كس رار ءا یرہغلواو ۳ ولعایشاار هلح یسعدر ۲ و عابنارگد

 یداب ءا كراصااو ناوعا ی یدلبا ك رادعیش كس نس هلج ماس لا هيلع یسع

FOE 3یک وار ھ  Aمسا راد یمهدوخاب شابا * ركب ندر ( 

 تبا سوبحو را یثآ دوخاب هلبا لتفا توط هک ج نوب وا هکربما لوشره
 نکل( وګار تایر نیا مربیان * وکمار نبا ماهدنز نمات كل 46 یو ۲
 و ےکحول یا رول ملوا کما دام 4د هب اک یو ' یردی هک مادام

 ES هاش یوعد * ن نرگعادس ن ناوت نم مرات 1 یو ¥ هچسا

 دانا ٠ نساوعد کال افو قاهاش دف سارا یول نس م اوا 4

 تمار وت ناوخر كسی كب * مس ماک>اوراموطع نا ك دنا € یونڈم
 ماکحا نالوا بوت دراما ین۔ ەل ییاک> | كهس+ راموطرپ و نشا (هصف

 ی هرزوآ یت ما كالا هد تاع یماع رر درب یو ۱۱ ردی.اع ند

 ردو رج بلا ساب # اد وا تفک نینحار یربمار ۶ 4 یو % وڌوا

 ها ی ددا انا تک یوم واهو هةشاب هرمار ره ر زو لوا (اد > ند

 درکار یکب ره 4 یوم ې ردفو هیلو بلا یربغ ندخس ردهالساا هاف
ceye renee ba NY DRY 

 رم مچ EEE هک ارا هحر ۵ *زب زد كبك وا

 یدند ی 1 یخداکوب هسا یدید هناکا ندربما یکیا نوا لوا یدلیا زب زع رر درب

 (دا رلا دوب گود ص یکی ره * داد رامو-ط ی گی واار یک د ره ۳41 یوه #

 اییج یرلروعص+ + ا راموط یکیانوالوا یس یدبا یدّص كن . رب وا یوو

 و_عمه ۷ فاتخد اهراموط نان 46 یوم یدیا فلاح هسا رب یرب

 نیک د ها نداب ىدا فاتح یرهاطو نت E3 كرراموط لوا (فلااتا ۱هذر <= لکش

 شیب ٭ نآ ےکحدض راموطنا کد < یولثم ل یک یاکش كرافرح نالوا

 ر زو نم اک) ردقوجابخا هناب رارکت كدلبا ناب یدضلوا لوا ندنوب یدبا

 ۷ تسب رو رد رکید ژ دور لسچ ن نازا دمد € یول 3 )ت واخ ردار نتش و>

 یدلغد یی وله ید نو: قر دبا ن دوخ زوسوزاو تک و سا اوج

 | داره كرب ره یدرب هرات یدارف یدارفر زو لوا هر ره نیارما

 | یدض تك تمکعب لر ام وطز : لوا یمکح لراموطوب (ناییاردض نیا عدرک نزا
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 ۲۳۳۰۹ ی
 لیلعف نيلعو نیلفثلا نم ةرفلا لاعال عءاج روطسم باتک یا (موقرح باتک
 هد هعداس ءاعساو ردتاود نخ ارخ كالت رای ص زداوعنء ند لع نالوا هدشزو

 نیباع یل رار الا باتک نا الک یناعت هللا لاق) ردیعسا كنماقم كئلاعا فد كزارا
 نس نا هک یوم ا۴ نوبرفلا هدهشب موق رم باتک نویاغام كارداامو
 ا و نانا رزوس یهلاوب (ارهصق یا“ نآ 2 ؟زاب * ام كيا درادن ناناپ
 لهبدورک ی عام لا هص لو ۳ اما نر

1 

 36 تولخ صقرزا ارناد هرب زو ندرک دیو #6
 لوا (دابمولعم نیا نهزا ناد رم یاک * دادزاوآ نوردنازا رزونآ 46 یون #۲
 نوساوا مولعم ءنسوب ندخ 9 هکوید 4 وب یدر وژاوآ ندورجار زو

 سا E شا وخ و ناراب دم هر ۲ * درک ماع نینج یدنعا هک 1 یو ۰

 ت رمطح ینا یاو مالعا و۲ مالساا هيلع ىسع ترضح هک (درف درُف

 لوا ای درف یو e 9 ج 2 هل وب یدرویب اکب : یوگا

 E زو هجرکاز بار تخا ت 1 رعو ا ندکدوخو یدن ۳ لوا
 لها دع هعساوق كل دح -(لاق ۰ رظثئال و لاقام رظنا)اما ردندنف رط "

 ددو # تست راتفک "یروتسد ن زا دعب یوم e ردلس و لوبقم ق ولا

 ردت و ٽزاجا هد و ظردو نعل هراتفک هرکصذ دعس ا راک م وک وتنکاب نزا

 د یوم % ردا روب توکس اکبارب ز ردق وب مشا هل. رک تب هرکصا دی

 یا عادولا ( ما هدرب رب كلف مراحرب تخر * ما ہد مهند ناتسسود یا عا دولا
 مراح ی داسا شل وب لوصو هنس هبت يع اونو# نا لہقاوتوم مدان ا

 ردهلرابتعا یلدا وا هدم راح گاف كن اساع نرمضح زوسو معايا هرزوا کالف

 هد وامارابا رامشا اوا بم رق هنس دن ره كابن ا او دن ره ناک

 * بطح نوچ یران خ رجربزبات ٭ یون # رواوا ترا. تم
 هدا 2 یک ب رطح هداتلا تاکو تود ام هران اب ( بطع ردوانع ردمز و سا ن

 یراخ ر کت را اليا هاند ی اسنع و جمر تاب دلها ار زر 9 مگان ۳

 د مشن یسع یوله» هک یون ۴# رد هلب , راسیتعا ران "هرک یریعت
 ی 39 د مرروتوا ۳ كا ساع ترے 0 ركض ریس ( نیمراح ناعسا ر زارفرب

 ,دنرز وا كن ا

 1 ادح ادح اررمما ك زه ر زو نیا سده و لو %

 (دنارفرح كد رهپ اھ كہ تب ٭ دناوک اراربمآ نآ یاهگناو 46 یونتم ٭
 سا(

 6 ل # ۶# ۲۲۰. . 4 یورو
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 | (یکدب دید ناشن ینیب یمهرو *وکع نیب ینو رجوت ن نوچ 4 یو # هلوا |
 نب هک هعد نس نمروک نیس ارکاو ربج كنادخ لوا ٥ کس یدنک نس مکنوح ۱

 : | رج نف یاشن كتهروک هسسکدروک هدک دئک نتربسج كنارکاو مهرکمو روب
 | رد-ةلیق ناغفاو لاتو قملوا نادسخو داش ینااشن كنم روک ج ءارگکاو

 | (نابع نج یمهاردوخ تردق * ناد تتسلم هکب راک نآرهرد 46 یوم #

 ءدشبا لوا ردراو هلوزراو لیم هشیالوا كاس هک هدشبارب واره ندهب وند روما
 رخافتوید مدشانب هکلب نسرغد ردندلاعت یادخ ن.رروک نابع یکنردف یدنگ

 | روب نسراخ هدنا ن نتا یراکرب هلبلق لیمو سةن ظ>' هکنس یتەب نسرلبا
 | کیراکنآرهرد ٭ یوم »۶ نسرروک نایع يداراو تردد هدناونساکد

 | هکهراک لوشو ( تسادخزا نیک یدش یرب> ناردنا * تس اوخ تسد تایم
 ۱ راک قص ردندادخو هک نسرواوا یربج هدنآ ردفو ید كلطو ردفوب گالیم

 | یرب-ج هدرا راکو ندنفب دلوا كتف ليم ءرال۶ نالوا قلعتم هنر خآو هدنید

 | مدواوا یربسج هدزراکوب ن ورقلشا یراکوب ات قح هک-نسریدو نسرولوا
 | ج هسخوب را دیترفن ندراراک لوا كسغو هکو بلاح مروبح هکنسر.دو نسرید
 ۱ اسمع راکرد نارفاک # دش ريج اند راک رد ایلنا € یوم 7 ردلکد کد قح

 ۱ بغارو بااط هابلد نهد ردراب رخ هدنشیا اند مالسسلا مهیلع اینا (دن رج

 ردرالکد لئامو بلاط هترخآ سب رد راپربج هدسنشیا ترخآ رارفاک رد رالکذ
 هانا ( رابتخا اتد راکارت الهاج * راخا اع راک ار اینا ٭ یوشم #
 رانیتخا ابد راک هرالهاج ردراشا ترفن ندابلد ارب ز رد را تخ ا یشبا ترخآ

 لوا هلوا هدانز ندابقع تبح ابد تبحم ,دشیلق كلا هک هسوکر ه سب ردلوبفمو

 سنج یوسب یغرعره هکناز . یون ددادشم «مز ناله

۱ 
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 یتنچ یدسشک غرحره کار ز ( شیپ شیپ ناجو س ردوا درب یم * شی وخ
 ردات هحورن ییسعب راچوا وراباو رانا حورو هدرآ نعره لوا راحوا هشناج
 نت ز دیک هدئاج لوا هسدا ندسنحت هن جور كسکره س ردلکد عبات هنت حور

 | نکس * دندما نیم سنج نوح نارفاک ٤% یوشم ۷# ردنا تیعبناکا ید

 | ناح نی یلع یوس * دندب نییلع سنج نوچ اي وج اینا ا دما ا یر زراکھ

 | یعالارخآ هدناج یلصا کره ده-اوخ هلصالا مجرب یش لک (دندش لدو

 ۱ شوخ هبننادنز اند ندلجاو را داک ندنساح نی ررفاک مکنوج را عوجد

 ناج اذهلو رلیدلوا نیبلع سنج مکنوچ مالسلا مهیلع ماظع ییاپیلو رابداک نییآ
 | باتک عضوم هدنتلا كرب تاقیدب لیعف نزورب نيم رایدتک هشناج نیبلع لدو |

 نيام كب ,رداامو نيج قا راعتلا بانک ناالک لامت ها لاتاع) راشهدرد راف ۱

 4 باک $



 فاق فک

 ید یاران نت لها نیاوا رو کمو روبه هول ندیهلا ر ااا
 »رد ردرپ ر رادیبوا هک ره چ یوم ال ردراشم هلا هعاررانا لود زروب# هدنلاح ۱

 لده یک یاداوا م نلتسم یهابنناو ییارادب درد (رتدرز خرزمه اکاوا د اکاوا کره ۵
 هک هک لوشره ررروب کشت رواوا مرات سم لوادر داپ یخد اوا راد

 سو ۲ لوا زادربخابو راد هدابز ندنبلقنو یقرصاو نداالحو لاج كح ۱

 هداب ز یزو ردزنهاکا ند ماض و اف: سا كنآ هک هسک لوشره ردوا درد هداز ۱ 0

 4 یونثم * هلانم مکیشخااناو هاب مکلعانا مالسا هیلع لاقاک) ردرفصا |
 ندنربجكهالا لوارکا (وک تب رابج رہ رابج رمز شاب * وک تب راز یهکأ شربج +زرک | ۱

 عرضت كرا ءاکا ندنیلفتو فرمصن ءاشبام ترک و ندنس هیاک تدارا یی! |

 | عرضت كويك نال ءدهاش» ق ف ہمت ورہج ہک یف كکاکلبا یزازو |

 یا لهف هب تئجا< و كب انآ هللا ی اتا ةف )ی درازدبا راثکا اوة( هاب كد يلع

 رکا (ءاشب فیک اهتاقب نجرا جب اصا ن نیهصا نچ: تواعاا نا ما لاق اتیاع

۱ 
۱ 

E ۰اس . واق تیثراصب لاو بول بقا ( لرب عر .دنامز  

 هک نق یک هرو ؟ قشر رو ز لر كهرروک هت مد کر دنک 2 رز لالرابج ۱

 نالوا روبکعو روب مد * دنت رود هضقو نرو ین رابهقو تب رایج كسفح |

 یداش نوچ رز ردهتسب ۳۹ یوم. # رارروب هر دراو یءالع كن هبوآ ۱
 نچ ٩و زايا كالیداش ھت نالواواغب هدرمجمر (دنک یدازآ سب> ریسایک # درک ۱ ۰

 یرلتنن اسفل نکره رالوق نالوا رابجرمجز نسب ید رابا یادازآ صبح رسا |
 یک رادازآ را-لوا قح تادارا سبح رم ساو رزغا تالیداش ندننهج یراوهو

 رخآ لاثرپ رارواوا دهد ردو هدنکفا یبک ۲ ريزي هکلب ززلوا لابلا غرافو ءدوسآ

 ناکه ر مسو # دبا ھ تس تیاب هک نیب یورو یوم % هکر دوب ید

 هک رزوا كئسو ردراشاعب یفاآ كسروک یکیدنک نسرکا الدم (دنا هت شنب هش

 نازجااب نک یکهرسوت سپ )یون د شان ۱3« روا یدادیاج كجا ]
E. ۳ 
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 یعبط درا ازز هللا كاکنه م.رزوا e نالواز ۳ نب ساق ۱

 هیج رصتو دیه دام و ردلکد یاب یهنورعاو اکرم لو ی وخو

 نرو دنک هدلاحرهیآو هسروک رابجوبجز نسر ی ودنکه سوک رک ر دوپ
 نعطهراناوروا اه زدکلیا تموکح هبةلخ نالوا رجاع نالوب هرزواتااح وب حد

 نیلبا « دهاشم ید تیرابج نوین ر واوا یر ندعلوا طاسو ندکلیا ن مالمو |

 نوا نج یاضر .دوخاب و هلوا هلة = ما هکر کم ملو راتفص هنوکو هدافرع |
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 درعو ناب ۱ رایتخا پلس هکردحو دع رج ید ی رر و ردن رجج رع اظ

 اضف راربءاو رواوا هشم قب راج سەد o رج رد دنس هل ازم دا

 هکر د- طو اربج نالوا یه ذم كنالعو الواو ایا ع.جو در, ورس > ندردفو

 غ بهذع هکار ساناز ۳۹ (تس) رد, ےک ه وتو یدو نیلوا ف صنم هلرب> وب

 ۳  دنراثا د> و4 ربو یراکدرد# تعرک د اموک دوم ین # تسرب ج

 بیا یفرف ین بام كربج ییاوب راکدنوا د تر جیپ رد ترابجرم
 نالوا ضرب« یا نس رکا هک رارروب بودا داریا لاوسرپ ند-:دناج ضر»ء

 تیراپچءام كسر د یس دعا طراد رم نالوا رک ذ لوا ندحود# ربچ ردلفاغ هک |
 لها ینالکو كرلذوب و ردشلوا روتسهو ناهش هدلدوجو وربا كرلنا قح تطاهو

 ۱ 1 یوئتم ۰ كس رلبا داقتعا ود ر دیک هروهط ندرل-فداوا مومذم ريج

 (یورک+نیدردو را کزا یرذگب * یو-نشب را باوج شوخار نا تھ
 ندر اکنام فکر هع زدی آ عاعسا ینآر ۶۱ ردراو باو لوقو فو مطار هضاربعا وب

 ررروب هب هلن با جاقرب ھ هکردوب بارچ لوا نسردا قاد صا هندو سرک

 (تسارادیهمه یراوب تفو ۳ تإ راهبرد هک یرازو تربح 6# یوم « ۱

 | تب ردهدسنتفو فلەت کشو ه بن. > ناغذو ترمدح هکر دمول ەم ضرب« یا
 | اعز تبصهءو تاغغردقارادپ یلکود یفو یارانو ردلکد هدتفو تعالنو |

 ندنرزوس تاب یرازوسوب یخد رادبیم لوا ه-سبدلوا مو-ععوب ردلکد
 مارب لک د یرایتخا ه واو زلیدلیا قلیراز نکیاراب قارف ةتسخو رلیدلب وس
 هالا هسا یتفو كکا هتسخ و یک یسیرازو ناغف كن هتسخ الثءردب رارطضا

 | نآ < یوم # مکش رداکد یفو هانکو مرج ردیتفو قلوا اکا ندقحو
 راس نُع هک «دنامز لوا (وت راهنما مرجزا نک یم * ین راو یوش یم 6 نامز
 AFR < یوم ۶ نسزلیا را ةغتسا ندکمرج نسهلوا
 یکلتشز ۱ كنابط>و هانک اكس هدنااح كاله لوا 0 مازا هک تا کی

 دهع  یونثم # نسروایق تیئوید ملک ورک هلوب مسرولوب ته رونب روک
 نایب و د-هءو (نب زک راک مدوبت تعاط کج * ن زا بمب هک یی نا و

 لوبف» راکرپ یربش ندنعاط اکب مسرولوب تعالس رکا هرکصذدساحوب هکنسرلبا

 | دشن ه ارت یراوب هک نیا تشک نی سپ € یو  هسیلوا نزکو
 هایدناو شوهاکس كاله :کش کش هک وب یدلوا ررةعو نیب سپ )ر یرادیب و شوه |

 | تو وای هوج لصایآ ارلصآ نآ ناد سز یوم ٭ اکسرلذهب |
 | هک لب ی هدعاقوب نیلبا بلط ییان» لصایا الذ ڪک 0 (وبتسدر وا |

  ندسیقیفح رج ردشلا هجر هسوک لوا زدراو یراسکناو یدرد هک كوک ره |
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 هد 1 رابعالا لی ۳3 منع هرودص داراام ید الا لع م حارتشلا |

 لیبس لو زر ردها لوارابج هک اند درلنا هکر دلفان ن دحارش ضهب برفان ز

 | ندلاوحآ یلاشما رلنوت و ناجاو لاسعاو ندفازراو قالخا رلبا ل جت را جالا
 | رکذوب نع تیب انعم یدل با دارم نی رودص ن درانا هک هن رزوا كرایش یکیدلبد
 | موم ذمریج قالوا یرتوا ن دنطاسفعا كن هیعرش فیلاکت راتفکو رارسا نانلوا
 نالوا سام كن هبعرش فیلاکت هک دیسانعم كنسا رابج كقحو هکلب ردلکد
 بلقمو راتخ لعاف لرابج لوا هدراتخا نع هکلب رُعا بلسو هب رج راشغا
 عرمضتاکایرکذ كار بج كهللا لوا سو رلباراهشا یتسلوا راصبالاو بولقلا

 راصبالاو بولقلا بلقفاب مهللا) روا رات لعافینآ هشمه هکر دوتا كالبرازو
 دشام تلاع #ر ار طضالیلد دش ام* یراز هک یونٹ ۶ س هد( هلن اد كند ییعاش ولف تو
 ةتلا قلب زارو ناذف هکیدلوا لاد نمرارطضا هرمغلب زاز مزب (رانتخا لیاد
 نمکی دلنا باکترا هل ممرابتخا یراک لوا رتلاعخ ندراکرب مزب و رولوا یرارطضا

 باعت یراک نال وارارططالا عم راتخاالب ندقلخ قح باثج | اب ز یدلوا لیاد

 ندرلنا هساکهروهظ لوفمانرب بویعغ راک رب ند هک ر ن ا ریعتو
 سانلا دنعو لادن راک نالوا راتخا الب ارز ردرا>ا لیاد یلوا ز اسقزمش

 0 تساج مرش نا راسیتخا یدوب و 3 یو  لتد بوی ردروذعم

 راکرب یدسیلوا نصرابیثخا مزررگا (تسچ مرزاو تاعخو غیرد نو

 تاعخو فیت و و ردن قاراسهرشوب ن داخ دوخا وندقح دک دلشدایعو رمان

 كراکرب یک تاناوب ح الثخ نیاوایراستخا ارز ر ردا. اد هرابّتخا" دوخرلنوب ردنایحو

 نادر رکاشب ن ناداتعا رج 1 یوم ¥ زاوا راسهیشو زوب فیح ذنروهظ

 رابتخا ناهئاراک دنوادخ ترضح (تسارح ناد رکاه ربدنزا رطاخ * تسارج رح

 ردقوب یوزج راتخا یا هکر ارروپ بودا ع ورش یخ د ه رخآ دهاشرپ هد هب زج
 نوعن نوجشآ ب و:«ءراکر ب رارکاش راداتسوا هسا وا رابت>ا رکا یربج ید |

 لسعم یرطاخوردقوب عمو رجز دوخ هسنیلوا یربتخا یژردیا عو رجز
 بویلوا راشخا رکا ردنوجما یغیدلوا راتخا ردنوصا كهردنود ند زربدت رلناوا |

 هک یوم 2 یدیرواوا دصف هکم ردنود ینرببدت كرطضم هلوا رظضع

 ضرع هتد وب (وا ریارد تسدش ناهن قحءام * واربجزا تسافاغ ب وکو ترک |

 رولک مزال نداتب تسب رابج "ییعم نارجه نیا هکرولوا لاوس نالوا ندنفرط
 ندا كنعاملاو تنس لهاو خم اشم عبجو نالوا مهفت ندمالکوب ارژ | ۱

 ۱ بودا رامخا بلس هکر ده وم ذم رج یر, ردم یکناربخ هکر دون ناللک هروهظ | ۱

 ید رب تاب هاسرر 2۳ نیس ندنآرشو رب رح بو رد ا :he دہع |

 تم نسب
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 قيقا ان شافت لا( نک غ کو یداسش شن ک * دنک مدآ کو ود: ششقن |

 E رلبا نشفن ناطزش هاکو نشفن مدآ هاک «دنهاک راک یدوجو كناتسا |

 ا یھاک رایف فص هلا هناطرش تفص یھ اکو فصتم هلا هاا ین.

 تخت یک تند ¥ یولثم ¥ رابا ادنیپ نشقن مع یهاکو نشقن تال: داش

 هکر دقوب لالدرفر ندنادوج و هدارذا (عفلورتضرد دنزمدان نن ق طا « عفدیدنابنج ۱

 ها كي ر يلا هنود كشف يیبدليق د وجوم كنيلاعت یاد م دی دشک ات

 : یی سما هروا مد نادسهح تعهنمو ررضا ردف ون قطن كن ز ره كاذکو أ

 لواو كدروتک یررضوب نوت هسآ وا رود تەنە ندناا و هساکررمط هبیدنک ۱

 ردا هکعد هل وب دحارب هدنفٍقح هیابو-زوسوبد كلدروتب بودا هلاژا ندنب یعفنع |

 رلنا ت تالد هلو ھو ۳3 مهو لعفن اعلئسیال ) کت لوا قسەو |

 رک * تیهرذآ تیمرام درا تفك * تل رافت " ناوخزاب نآرقزوت 3 یو 2 ۱

 نالوا هدلافنا هروس ( ثسادسخ شزا دنارتو ناکام # تشامز هن ناربن منارم ۱

e ۱هيلع ربمغد تروح کاو( یر هللآ نکلوتیمرذا تیرام) ردستف»  

 ېه ر لف تزرع نا: هسرل بدلوا یاش و فصتم هللاح هللاب اسقب م السا |

 ۳ هللا نکلو بودا نن ندنا هلکعد تیهرامو بودیا تا-ااکا هلکعد ی ۱

 ردنراشا هل صفت ماعم هد ەج "دن یا دانا هلو تاذ للوقف یر

 اشف هم اة موب ردنلاأكا مالسلا هيلع ىن ث رضحو ردقح ٠ دنقیقح یمار سب |
 كناسیشا عیجج ندنناسا راد ره یی هفب رش تاباوب سپ ردبا مبعت ضبارف برق |

 ىشالتو لاععضا ةيهلالا فرصتلاو ةيئاذلا ةدارا ةوطس دنع كرلنلوا كلاسوب |
 دوجو تداراو هلقح یاتفب هو لررون تراشا هس یاهو ر اهقناو ھئس

 لاعفا میجج هدضبارف برق بار نعپ راردیا راعشا ب راقدلوا هدانکر اک هلةلطم |

 لات د با هک قوا یترسفت كتب وب نس ن دهظع نآرف دهاش هنفیدلوا كة

 هشتهب رول كلوسر ترضح س هدنهح لودر یدروب ( تیمرذا تیمرام) |
 ترضح راک نیابا روهظ ن درلنا واوا تلآ ههح تسد ید ایلوا نالوا ثراو |

 لاوقا ناسهسزرب رکا رولیف ریست ییانعموب یناث تبب حک رولوا ندراکدرورپ

 تسدزنارب ژردلکد ندربلوا هقیفخایف تكسابا یر ند نه سوق یاءفاو |

 هدضبارف برق برم هک رد ادخ یزا دنارت كناکوب و رب ېک ناک هدقج فرصت |
 .عفدیآ بوئوا مهوت یس هباشربچ ند هبط ت تالکو سد رولوا تلآ هح لوف

 | ٭ تساراسبچ ؟نعم ناربج هنآ هک یوئنع. 9۴ رارروب تب ج اقرب نوجا |
 | اه هفلاب» ین راسیچ کرد بره ز ( تد راز یار قند



 ۶ وا
 فاک مک نوبل وا ادجو كا ندزپ رد ادا هکلوا ردادیات و نطاادخ نالوا | ۱ قزبصتم « درب و رهاتظ قکرح هلجج كرمصاخضماو دا ایخد مزب كل ذک | ۱

 رداد ان و نطاب هک ادخ لوا رولو ا مک نع هد هساوا تأرق هژببد هو لزسراف [
 ی-ه# تسن دادزا امدون وام داب 44 یو 9۶ واوا كع نو اوا بناغندزب
 داد كنسهدوجوو زمک رگ نع ندوب و زەداب مند یهآا ( تا داجا زا جام |
 هل نهدوجو مر رد> ورو لعع نالوار دمو دل داع ندد ابر دن دا او ۱

 "یدو قسه نذل 46 یوش  ردنداجا كم هلیلک قالطالا یل یس |
 قاطع رداق لوش ن-ع یهلا(ار سین یدوب «درک,دوخ ينا * ار تست |
 لد ايف هفاذا نمعط دوجو همدع نه لدسوک یینذل قلراو هغلفوب هک |
 هل:داضا هلاع جراخ هکر دهان نابعا نالوا یناضا مدع هداروب دارم ند تسان |

 هدلازآ لزا كد شلبا قثاع هکیدذک ی دء ید رلمالا ماوسدحا ی دوجو ها ر
 هک رد رانا نیع كناھصا نالوا یهلا یناشعو تل او دنا دارم ندهدع هدنوپ ۱

 لزا یرلثوب یلامءهت یاد بح لوا ندررایا ماشنا نس هار یراخ دوجو جد
 لقن *رکهاواردوخ ماهذا تا %4 یوم $ یدشابا یشاع هدنک هد-ااژآ |

 یتذا تکناسجاو ما-هنا نالوا یلزا یدنک یهلا (ر)عاواردوخ ماجو هدابو
 هفشع ی ہد یکلهثو یکەدایو یکهاج یدنک غیا عی رد ینا هنوط و روس ندب
 تسک,یرکب رو < یوم ل همی غب رد ندزب ینایلحتو تاذل نالوا قلم

 غی ردرکا یتاضویفو یھلا ( دنکوین نوح سانا شسع* دنکوجو تس |
 ید رلبا هلباسءءو روز هجا هلخا-هن شن لا ینراباوجو تج مک نخ هْوط ۱
 روص درجو نعهلوا بلا-ط ینآ در هکر نس هدا لاسم یدادماو ضیف هکذع |
 | هکلمف سود كدرادبا هلب وب نوح نم تاقول نالوا هدنسهل زم شوفوا

 ءا ر طف کاو مارکا ی دنکب هایارظن هزب هاب هزب ادنوادخ (رگندوخ یاههو آکا ردنا *رظنامرد نکمام ردنارگتع هک, یوم ب مه هباقمو هضرامم
 ۱ یهلا ( دونش یعام هتنک انو فطا * دوبنام اَضافتو عدوبام 46 یوش ۶ |
 ۱ رهرهاتظ ناسا مر كعدق فطا كنس یدنغوب د نما ضاق مزب والدا عوز

 | + یوشم ایدرواب یزغاجانءو ید ر دشا نساضتقم كەرە شماهلیوس هلبا |
 زنا شنل خ کرد دوکو توجه تو یاش ب داب لق
 | یپک ینیدلوارجاغ لدوکهدردام نطب رواوا د-یقمو نجام « دنک وا كلخو |
 | نزو-س شب نوچ ن ارجاع * هک راب لنج قلخ تردسف شیپ +4 یونٹ # |
 | ؛دنکوا نژوس قلخ كالع ءاکراب "هلج هدنکوا كنيهلا تردق ال ( کر اک |

 | ہک ¥ یوم % ردب راک دند فک راک هکر هک راک ر درز جاع یک هکراک

۱ ۱ 



 نیدهوهام روه ااف "ی : لک نیعوهف) 10 نشر طس 1۳1 ,د-3 |

 | هلاقو لةو قوجزوس س) (۰ ایشاهایشالاووهوه لب ناه اهناوذین ءاسرشالا
 ۱ کرد هد ه هات نایعا راک دبد €: ۱ع* دام a6 اب یا« قون ثبا ها ۱

 م [یشاسا یش هار یجراخ دوجو ږد وقت د وجوه ار مار ناتیع لا

 ناڪ هع کا یخدزرفاراو نالوا هد>راع مرا نالا ئ هنسهو رد زلیمایا أ

 ) کر دکل اھو م دق ها بع ید لوا نکلو ر دراو رهاظلا

 | دی٥ الب الاب دوبع» یا نم سا ی دهر و: تال چھ یدرروب (هجوالا تلل اھ
 | یناط» د وجور ىج م هوک یرلیشنالوا ین اف ہدارھالا سنو قابارهاط ء ایشالاب

 ۱ لص.ع> نم نوفراساا قارتر) کرا رزوب هدزاون ةو لارع ماما ندس ۱

 | اهلا هب يلا ة رها شا وآرف ره+راعم اواهکنتساو ةةيةلاةورذ ىلا زاما
 6 تاقوالا نەت ةو ىن اکلاهرم صال هناف دهجوالا تاله ء يش لک او هل الادوجواا ق

 | هد مالا شەن یم رهو:هرزوا یوم ها برعشء كد ون ادیاو(الزاثالاهوه لب |

 | امیایهن-دهو یم لوا رد راو یخد یس ان فیطلرب هروک هشغادلوا ثالاه |

 | رب اکا یلات عارتضمو ادتبع ام یاهیتسقو هکلب هیلوافوط» ءرزوا مياهم دام |
 ژراکلاه و رلدع ندنتیثرح یجراغد وجو زب هکرولوا كعد هلی وب ین« شپ هلوا |
 نسا ره هتاتناسیعاو قیفح تاوذ مرب و رداکد دوو ةفیع> نم دوجو مک

 هلا را دعا نن دلوا هریک هدرا ٠ هب رھ نایع۱ هج رک نسام اف قناطم دوجو |

 هم نکی لو هه ا ناک ) رولوا لباق كعدنس یناطء دوجو ن لب یر

 هب هب هو « دن راک دلبا اخس یرل:رمض> زب ملا هرم سدقدنچ یتلید>

 تسفحتالا ړو هظو رد هک ته ( یعابر) رایدرویپ ناک اک ن الا بودبا تراشا |
 6.تسانف ضورعم رک نیسوا رهاظ سی * تسفح تا رم فشکل ها "هد رد * |

 ندفدروب تراشا هنس بتم تاذدیحوت سب.* تسه>تاذ نآ هک رکلوا نطاب رد |
 ىلج نا رمش هتفیفش كابس هبنرع لاسفا دیحوت ندنناتا راد یص هنب هرکص |
 * زعرشلو نارشهمهام هک یوثنم  رورویب عورش هرزوا نب رط كلبا لیت |
 نکیلوز ررمش یلکود نباش هکر اد دید رمت : وب ( مدبمد دشاب دات زا ناش هلج ۱

 هدلکلوا زب یک رلنالمرا ناسناوا رب وص هدنزرب : لرافخس ینعب رب یربش قاص» ۱

 | تاکرحو نم هلجیخد مز بالذكر ولواندلپ مدبمد یس لج كرارش نالوار وصء |
 لا اک روواک ءروهظ «دیهلا تداراداب ارظن ه:غبغح هوحولا لک نه ز٣ انک مو

 نطبلا رهظ حاب زا اهبلفت ةالف ىنرهتشب رک باقلا) نغملا اذه ىلا ةراشا مالساا هيلع

 )دا مک نک ره تسادیپ انها ٭ دابتسادی انوادن ناش هلج 4 یوم ٭

 داد داود دا ديپ یتکر جو یم هل كنشفن بش نالوا شوم درافا بیتسوپ | ٠

 1 كلذک ¥ ۱ €



 ۱ لب هد جوب دجوم یلارا یفتفاربغ نم هئاذل دوجوم هل كم شال دحاو هلا لات |

 ۱ وهو هد وج وم هاک لاسءلاو + دوجو یف ییاعت هيلا رعتفع هاوس دوحوم لک

 هد وجو لب هن اس بل ةیاهذالو ۰ دودحوا € اتتفاال هسهنل دو> ولاب فصتم هد>حو

 | ینرابعوب حش ترضح نا رکلم عاستقو هسسفنب عاق دیقهربغ قلطه دوجو
 هدنیهذم هیدوجو جش هک راب دلبا عز هسرایدروک هدننافنصم ضعب وهدناحوتف

 | ىرادقتەم صمپ كىش و رلیدایا رنک هوم داف مز یرمعح لوا سب هلوا

 ۱ هلو ا ماع دوجوا یدارمن دننرابع رچ یقاطهدوج و كنم هک ر ایدلبا ساق ید |

 ۱ نیداسا! بابل لات ردلکد PE e وجولا جار 7 ۳ ند ا
 ال ولعم سال هلاح“ هنالقاط)ا دوجولاب فوصواوه قطا نااولكا تاحوتفاا نم

 ۱ هدارو تاذلا لولعمرضهنا عم هتاذربغ سال هدوجوو هنا ذندوجوموهلب هل ءالو یل.

 | مدعاما رد رهاظ قاغةنالا لع ئهلا تاذ تیلولعم مدع هکر واک مزال لاؤ سرب
 تاو هلک لقعو زار د للملا لع اكا هف س الفەك ردلباق هڪ ینلوا تاع

 | هلوا لمعا یاد حد لواو نایقتقرافم ند هح لوا لقعک رار دو رارتوط همان

 | امکو ) رولوا تاع اکاو دیقم هلکنا هجرت دفتوب :رلوا یلاخ ندع هضافا
 | ( هنعءولخ عنتیف هناذ مزاول نم مالیات قطاداج ناب اوج رص ةف الفلا نا

 ۱ تادسااب بحوم و راب دانا تاجثا باما تودناراکنا یردقو تدارارلنوب سن

 ۱ ھدف كااعو ديون نع ها دوجو كلا یدوحو كح هسا اتهم وب رايد د

 هد حاب یعکیا كناحوتف یراترضح زب زعلا هرس هللا ش دقريكا ز ا غا رد دینأت

 | دوجوم یلاعت قلا نا معا ) هک ررروپ باوصاپ باوج جد بنس انم هلحوب"
 ۱ قااخ وهو "یشا "هل الو یشن لاولەەالو هرمغب ديف غ دوجولا قلطم هناذآ

 | ترتضحو انالوم ترضح هیس دلوا كمولعءهم دقمو شیب (للعلاو تالولملا

 | سعد دوج و كرلئاوا هدئبه ذم هب دوجو هلبراعد ناظم دوجو كربکا شا

 | بجوءو لکد تاع یسعد قلطهدوجو كرثوبارب ز ردراو میظع قرف هدننیبام
 قا-ط»یسد قاطء دوخو كرانلوا هدنیهذ« هدوجوو رولوا كعد لکد تاذلاب

 هدنحرش دصاقم ینازاتفت ندلادعسیکت ردرفکو ب زولوا كعد ردلوا ماعدوجو

 | ردمزال ناعا اکوب هک ردضحناعایٌیید زو كترض>ح یکناوناما یدلبا مرمت

 | هاسیشالارهظا نم ناهس)ءدناحوتف یراترمضح ربکا شک هسرواوا لاوسرکا
 | یدروبب* هنیعهنایلع لدن * یا هل یش لک قف) تب حدو یدید(اهنیع وهف
 | لوا كناحوتف هی هک ردوا باوچ رولوا دب وم ییهبدوجو به دمرازو وب سپ



 راردبا E 203 ل د ره ظ دوخا و EE نادر هاط ناک نکرلب أ لا ەم

 رددو>و ثالماک داخ هکر هظم نوع داوا دحاو نیع رهظءورھاطظ ه دتفدق> ۱

 فشن رها نيە تن ههیل> دحوم یفرام سا ردە هژءنافصو اما هکر هاظ هدناو ۱

 هد ون مکت رل اب کد وس بسام دوا س٥ نالوا رهاط a دیدوحو تآم

 هاد هعاطم ت دحو د وهش لاحرد نآرلبا ی اط هر زو دص هکرد هلب و ۱

 رايد اشا هکلیوس بودیا هیج وت علم و هود ب اج ییرل الک بواہق |

 ول ازا ی راز ما ه-جزوو 2 ؟نحوحام 4 یون ۶# هکرلبد,دو
 كاجو ز زیار نالوارهاط هلن افصو ۱6۰۱ ه دنرهظم زیب سم مز یا کک ہہ یراز

 نالاتو یراز نس لکد ندزب ی رازو هلانو ندسرروا ه-جخز اکا نسل یک

 رد سو مهو چاه تسز مزا اوو میت وچام € یو ب نس ول
 ادص نالوا هدز زب یک و وا ز و ردن د ساو نالوا هدزب زب یک یانزپ و ( تس زام ۱

 E تامودرپ * تامودرپ ردنا مج ر طش هش وج ام ۳1 یوتن رد تم حب

 تسبااف مر « دفلوا بولو باانزب یک ج رطشز تاذکو ( تافص شوخ یا |

 هجساوخ ( هللا دسنع نم لک لق )ي! ر شوخ یتاسفص یا ردندنس ن ولغءو |

 كنتآ ( نوامەتامو کاخ هللاو ) خدو هجساضنةم ( یش لک قلاخ هللاو )
 هد هتروا نا-مه .دن ردیلاخقح كالاو>او لاسعفاو لاوقا عج هههاضتتم
 هد هبت رسوب ردتراشا هلاسفا دیحوت لده هلک هارو یراق درو هلجو و ردنلآر
 مود»» یتسودنک بوزوک ندادخرکا ینلاعا عیجو هلءالرمسک ر لرد صا هوا

 حد هنالوا هد هبت مهوب هسلوایخد یراس2عاقارهظم بوپ وق هدنس هباثم قاطم
 ید هبني لرلو کرد هدا ز ن دیکلوا یاشولعو ردق كلو راربد صاح هلمال

 ا ۶ رارروب وجا تراش هتس هب رم تاذادیحوت سب ردد ديا
 نس یازو هلوا کرب ( ناسیمردونابمیشابام ہک ان * ناج ناج اراموت یا شاپ ہک ام
 تکراشم « دااعفا داسحاو ,ددوحو و زوهلوا هنروا هلکنسز متا یناج زعاج مزب

 (۱-ءیناف قاطم دوجوو هام یاهیتسهومیاهمدعام 46 یوم 2۶ زو هل |
 د نمرلءاراو مزب وژ رلهدع اضح ند يح هل دلوا رب زب قاط هاشداپ یا

 تعمدخ راتفک بلاط یا نسهلطم دوجورب ىج روک یناف نسو قةح ردمدع

 ررتوکزوسس ق وج یونع» تد ول یوم ترمض> رارمسا بغار یاو یواو»

 الا جا اما روت ثالفع كنلابط كسرابا حرش هلی ةرثک ثحاسبم البصفن رکا
 هل ر د-وب رلثلوا ید ھه کت هدنا ۳7 رك رادقهرب ندنرارمسنا كملطء دوجو

 ردغلطم دوجو دوجواا بجاو هکرد هن رزوا كلوب خاشع قانا را هدا افنکا

(¥ ¥ 



% 104 ¥ 

 تروص ¥ یوم ۷ 5 ءهعوجج و یربک , ااع انعهو ی رفص , ااع اترو

 یروص كوز (تساهسا ندعم شد رد اه # تس اھ ج یار تعهر |

 ج ك راس تاس ها na نعل ردرلم» ا م E ی رلم> 3 دیو | زای

 % مک اش يئار تولخرب زو نتفک باوج %

 هر لد ردو نامآر دارد #* دنگ هبوک دو> یا هت ۳ ¥ یو *%

 رکلوا عراف ندحااو مارب او یکلبا ةصو نکی راتعح یدتا هراد مهرب زو ( دن

 ندلکوک و ناج دن ینسعب زکیلیا لوب دنا نلکوک و ه دار کاج هود مب

 نیمزنم ارناعسآ عوکب رک # نیما دوبن مون م ۰ من مارک ەچ یون نکیلبا ع امسا

 ا نس مهاد نيمز هزاسآ نرکا اگر وا ےھتم نیما مهسا نیمارکا

 رر زو ه> رک ی“ د لج كرزوسو رددز ال قایق عاستا اکب و كاا قادصت

 قوت سوت هکبحوم كاندح لاق نم ىلار الو لاقاملارظنا نکیلردندن اسا |
 هکر دن الما-ه و تالاکم نالوا عقاو هدنشینام لرادب ره هللادش رم رم . وش یهو |

 نا مترو * تسدج راکنا لاکاب ملاک رک 4 یوم # یدئلوا ناب هدنروصوب |

 1 قی رازوش م: هکر د هنراکنا هلاک م هسا لاک لهان رکا ( تسح رازاو تجز |
 دش نسا رد هلاةجو تجزو مهسبا لکد لاک لدا گویش ذیا داثع بویغا

 E E < یو ۰ ۷# یکیلبا تعارف

 باق و نورد هکارب ز مرا قلوا هرشطندنواخ و ن ) نورد لاو حاب لوغشء

 موغشم هئلاوحا |

 4 ر زو توا ر ناد رم ضاّمعا %

 رایعا تک نودا فک ۰ تنس راکنار زو یاد تەك ج % یو2۰ %

 تم توت

 مز و ردوو نراکنا رب زو یارلیدید هل دا ن س اکا یراد رم * كر زو ( تسن

 وّدوت قارفزا تسد د كشا ٭ یوم ۷ ر داکد یک یزوس رایغا نمزوس, |
 ردیاب یاب ل نهزوک ندکقارف كنس ( ناور ناج ناسیمزا نسهآ ہآ * نا

 هناجز رلبا راسهآندناج ینعب ردرهاظو ناور «آ ءآ هدنحا كراج ردیهلغا نحب |

 * كيلود متسا هباداب لفط هن 4 ىوش ¥ ر دشاوا ثاوا عفاو بوخ ناور تبش |

 وارلغا نکیلو با هرتسا هتسد یهو هباد لّفط (كش 4 دنا هل دناددب هل هجرک وا دی ی رک ۱

 نالوا ام دیش م هلی دب رم ایا قرف یو" کو ی وا 1 ۱

 رارسا تلاش هک ردراو EE: TR رارروی رب رقت هدنروصوب هکر د هل ۳7 ۱

 هک ردرلشع هلوا ففاو اکا یرلحراش یوم هکر دمزال یسعلیب كلاهرلنلوا یون |

 رب رفت « دنا رم کا كف رش یوم انالوم ت رمضح هک ردوب ه دغ اق ل وا
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 هبس هباد رولدا ی ۶دا باط نا هب ر اا یدنک لعفطوا م ھ هرکصتدک دت

 رواوا ی تگ دیا باط نت ہا راک ل-ءطوا مهردهجو مهو مک جایتحا

 ما ۵ دور دوش ناو نوح هتسرارر 3 1 یون 20 طا ففوت هنس هباد

 یر ره هلوا ید زاورپ هکنو> شوق شما4 یدانف ( دوش ن نارد "درک ره

 یون ەم لاب ورپ و ی نیعرا هلاک ېک هنسرانر عم یە رولوا یسهمقآ كندک
 حانچر زو ه- -اوا رود لامکلا لبق ندا عو دش رع رکا دیفتس نیلوپ

 لوا هکرولوا یک شوق شم ہی یدانف لوش یاح كنآ هسااق روع4۶ ندنس هب ۳

 ېک ,درد هد رک یخد صفا د سوب ارز هلوا یعه-مهل كنهدنرد نوه

 لرلثاو رواوا ی بے ها  كالابورپ سنو ناطرغو ناال ل ھاو اوه لها نالوا

 17 فاکت : ېب * درب رب مه! رپ درآر نوچ هک یون $ رولام دل الض ب
 هل را تخا یدنکوا هب یدال یه! هرونک دانف ع یھ هکنوج دب و كربیص

 زمسیشنواعم كن ونکو كاوا نە سم ادد و ك-زسغاک:و تجز راحوا

 ( دنکیم شهوت تفک ارام شوک ٭ دنکم شماخوت قطنارود 4 یولث» %

 رابا رودو سوماخ یمغ ناطرش لبحاصءو قطذ كس یب یمو دے میا

 رلبا شوه یزمغاوق مز كزوس كس دوخاب ربا سوه هزملوو مز كزوص كنس

 لسع دوخاب و رابا ی اخدا سوهو لءع ه رم هل راد نەھ راتفک كنس ن يعد

 كشخ# ې واب وک نوچ تشوهآم شوک ٭ یون رلیف شوهو
 ا وک مکنوچ رداع ن دعو ردشوه نیع مع” مز (ییوتا رد دو تعر ام

 نهدوجو نالوا یروص مزب تب نساس رد نوچ ردرح رمکشخ مزب نس هلوا نس

 لاخاراموتاب 46 یواثم 9 نسنماب ر د هزب مکنوچ رواوا یادم یاب رد نیس
 2 ژردکر کب ندکلف هزب داخ هاکنس ( ك- اترو :ءوتزا لا ےس یا # کالو زاهد

 نافصو اما شب یا تالفوردیهلا ت اب فصو تادرهظعء لم اک ناسا

 كلا تبحاصم هل هالا تیحاصم هلا لماک نانا سد رد رهظع كنهیهلا

 NA هاکالما ا قلوا هلبا لماک دش ۳ هدنیمز نوعگنا ردبک

 عم ساب نا دارا نم لف اک ) دایلد هنو ء٥٥ وب جد فب رشربخ و ب ردزهڊ
 2 لد ۱ كس ھه چ ؟ لو + نس س یا ( فوصالا لها عم م ساڃاف

 ق اونا * تساکی رات کالفرا رامون 1 # یوم 7 ردرو- نا ناک زن

 a) "تم (e كالا دو تەفرڻرو ص #ٿ ملک ر رابتالفناهم

 هزنمسفس ابدی داک ید یم كررزو کت رولوا باطخ هلم اک دش رسند ادب رم
 ارپ ز ردش هنو روگ یراب تالفو یهلا ءام یا هلتتسن اکس ردک.اکی ران ہرزوا راکلف
 نعد نس یسانعم كنءههرو ن وا هل ال-فا تففر اتروص ییءب یئروص كتغذر

 لم دانا ندا دم دص ااع ا:همویربک ماعانروص, اوب ۳ زرد وحاكاب ناور ت ءور

 يک انروص #



 « یو 2 دو دراج نالوا هلادوجو قب نقح او کدو هو
 هک مادام (روک, رول ول قا نازا سم نزاات * رودوت یرکس نازا | یرکس نردات

 هدهناحور ر نو ننس هک م ادام تالاس یا یھ 3 نرود ندر س لوا ةد ر کسو نس

 ندماجلوانستسمندنو ناٿ نسروڪ#* و رود نداق رک سوا نسهلوادیّقم

 ۱ ند هژاععت ماج لوا نستسه ندهناحور تا ذل ون نس هک مادام یی نعروک نس

 تاذلع اونا مکتنردنناروباخخ هیاراوردف ه یخدیاحور تاذلار زنسروک
 | دنع هبا مزال هجن كلبا رذک ندینالظ باجهکلاسسپ ردینال اج یا مسج
 | یطةس یرس ن وچکتا ردمزال هل وا كابا رذکی شد ند هینارون تابح اشغلا لها
 | ریذح ندناع اط تاذل ینراد يع یدک یراترضح زی زعلا هرس هللا سد -ق

 | 46 یون لئاق مساهناف ت اعا طلا تاذلو ابا ) یدرا ررو-ب بودبا
 ۱ تفکوب (راد شوه نکوخ شوءاخ یتدم * رابع نوح دما ره اط یو و تەك

 ردیراکنژ كل ها یروص لاقو لسیقوپ هکر دشلک یک رابغ یرهاظ یوکو
 رم کع و لاقو لیق دوع-منال سو هيلع یلاعق هللا ىلع ىلا لاق اذسهاو
 هللا یوخ یغاوا شوماخ نامزر مسفصاا عمال اق اذک لاسلا ةعاضاو لاوسلا

 مدرد شوه بودیا لس هلی دح تکساف الاو مخا لق یتا توط لةع
 رگفن یمالک كکيدلب وس تن توط «رزوآ كان یکلعع هصق ادصم كنظنا

 و
 4 نکشار تولخ هک نادب م نفرک ورکع 2

 (وکمامایفج ناو بب رف نآ *وج هنخر مکح یا دیتفک هلچ 46 یوم
 ییافجوپو یبهلیحو بی رفوب ےکح جنس هناهبو هجرف یا رایدتبا هلج راد ره
 * هنراب تردق ردقاراپ راح < یوشم ٩۴ ها تفارف ندزوسو نهد هع دهزب

 لوب نعي وق وب رد ین وفو تقاط هاب راح (جراو فلج نی
 توق هرزوا رلفیعض هموق هداب زروا و ردق یکیدلبا لمح هناویح نروټک

 فیلکت بودبا لع هلا (اهءهسوالا اذن هللا فاکبال) نعد وق شببا رد یتردقو

 عشره غ * تدباو هژادنا غ رره ناد + ی وشم ¥ مایا قاظالام

 | كشوقر ھردر 3 یسهدج ی ر رد راقم كنا یس ناد كغ رحرھ (تسک یربا

 | هاش یایرب یهد_نارکاو لف لفط 6 یوم ۳# رولوا نثرمجنارب ر یس هم
 ٠ نيکسم نسهر ونان ھا 9 دوس هل هط ر Si (رک هد رهن نازا ار نکس 62 7

 ۱ ۳ دران ا لوا از لب ررعه a ےھا ۰ نما لوا ییفط



 خش

 ۳ ر د ییغابآ یربس نام ی دلو 2 هنلاع تروصو اخ 9 یرییس
 | ناس-ذا یدابا عضو هرجا ییعهرح نامش مدق هدربس حور نهب یدوه ه-هئروا

 یلاسعتو هلا” قحو ردب رم ینصاو یرب صن هکر دماج خزرب رب هقیعحا ین ۱

 انمرک دءاو یلاعت هللا لاق) رد شالوا تراشا نوو یسنطاب ی اوم كن هع ون

 هب رخآ ل ددا ج .یچکیا یک و یرپس هت كنوب * رحلاو ربلا مهانلجو م دآ ی |

 یکشخ «رردنارع ه هکنوح 1 یوم %X رولك ه دشناس ناک طو ٠ هصق بن رق

 حوم * توا و یه هاوخ اعت راوی> تآ # تتشد ه اکا رد هاک و هوک #6 تشذک

 ماعو ن-ب! ی دیک ه دسنلوب كلك شخ رع مکنوچ (تفاکش یهاوخامل ار ابرد
 هدارعک ءاکو هداب رد .اک ,دغاط هاک یدلوا عیاض رع «دافیرط ثتروض

 رکاو نو-سلوا هلتراسجت رکا ه دن رط كتروص اع لرع كس بااسط یا یە

 هاک و هدرلغاط هاک نوساوا هلتم دخنالوا قاغتم هناندرک او نوساوا هل: ایس

 نسرک كساوب هدو تاجا ب آنس تاوطا هیلبارو رم هدزا هیهاکو درزاب رد

 ۱ هلو هدنروصللع نایاب لرعكلس مكد وچی عا ردکر كنراب هدنقییحوم كتاب رد

 أ یچاورا le یاب ردجاوءاو هلرک كلو هداعح 4 ف ناعم تایح بآ هوا 8 اض

 هلرک كاوا لصاو هو كايفرذك هتیهولا ملاع بولیق عطةو بوراب هجن
 یایردو زم هجا ندانعم تایح بآ رددیقم هدنربس تروص لاعناج هک مادام عب

 بودبا زاورپ هدتتیفح مع یاوسه ونم هسکو ربا بودبا مسطق یجاورا ماع
 ندرل-جوم نالوا بوم هکاخم ھ کالاس هکر دک رک سی رولوا كسعد نوچ وا

 ماقعو یقیفح بت يه کات هلوا ین هلو رذک ندرل> وم نالوا بوسنم هنآ مهو

 بودا تراشا او هلن بسه كذآ ج حومو کاج حوم س) هلو قبالو

 تسرکسووحم ییآ عجوم «تسامرکفو مهفو مهو یاخجوم#< یونثم ۶# رارروپب |
 تالاا هکر دکر ک رد نمرکف ذو مهفو مهو مز چوم نالوا بوسام هکاخ (تسائفو

 ردسلعتم هئروص لاعو هعهج رلزوب هک هک ورلبا ندنراسجوم ترکفو مهفو مهو

 نالوا یناحور دا ممندیبآجوم نعي ردانفو ردرکسو وع جومنالوا ا هبآو
 وات درک كم كلاس ندا فو رکسو وع نالوا یناحوروب هکر دانفو ر کسو وع

 هللا یناحور هاذورکسو وج هلوب یس هبت رم قیقح هانفو قیقح رکسو قییف>
 | هک رداوا یتاحوز وع ردراو و عطع توات هدننشام كوة ءافو رکسو یو

 | یسروک هلبوا ی ودسنک هک و بلاح رروکوحم دوچولا ةتيقب عم یینودنک كلاس ۱
 | ةي عم كلاس هلسبف اوذاو ذیاذل كحور هک ر دلوا یتاحور رکمو رددوجو نبع |

 ۱ ددیسهروک ناف 1 ودشک كلاس ید یاخور ءانفو ردیساوا سورس دوجولا

 4 وعو



 ره ظوب ند ی ع وردء لرهو نادتعدالام هک ر-۲ رک سارد دو كے تمد |

 هیلوا_ عاص یناوق ر ھ ظ وباتار زەاوا هداع شک نا ب ممه نیس منا رس ییغاوف ۱

 هتساوادو دسم كرها اظ عی“ یساوا ج وم ك:طا عع*ردر ءا ینلوف ن طاب لوا

 * دی وب ش و شوک یو نما ب ٭ یراثم # ماف ر دفوف وم
 A ی دوا زو )وز شوک ف سا خ a وشد ار ی جرا باطخا:

 ند دوبف و ماکا تنرکفو ت وک س > نوجالوص> كرو دع حارسشااو نورد
 ه هنطء سل ندفح تر طح بولوب نس هب یم هند م طم س ھال نکلوایراعو یرب

 هام طء هلب رک د یدک > ترضح هکرکدیف عاعسا باع > ییجرا نالوا عقاو |

 ه2 انج یدنک هرات نالوپ تام ند هبا ف تایضنعو ناوه-ثو نالوا ۱

 كبر ىلا یی-جرا ةنتمطلا سنا اهنیاب ) بودا با طخ هرزوا كابا توعد

 رولک ه دژ س ه اک نیثد 4 دا رع بب رفع یری نما وب ررویپ ( ةضار

 كس ناالیف عوج ر ند هی اعس> ظوطح ونالوا هالمطم هل رکذ كنسیا سد |
 بولو ترا با نادندویف نالوا یا۶ یدن طا شوک یبا طخ ییحراوب ۱

 نا هکنآ هرلرا عاش دنساک كاوا ییدداوا هجوم هداح قح ترضح |

 یی یاس یک تک ٩ یر 3 بو تب نر
 هک دن رادسب ردنوحما باس ۱ ید رد یر یو و تاو تک زو |

 تفک ك-ةارادٍ نس هکمادام سعی ر دفاضم هغلب رادد یوک رد هب رد صدا ||
 رارهاو ندا مت نس هلوا دیدم هرها ظ لاقو لیف هک: ەد نس هد ۳ ۱

 رواواكعدن رسرولوب نو ناف" وذ نطا هل-ه>و هلو نع رولا« هار ن 2 ند اات ع

 مزپ ( ۸۳-۱ یالاب تسه یاب ام لەفو لوق تسنوربپ ریس 46 یونلم
 بوسه هلاع رها ظ رس نالوا هالا-ءذاو لاوفاوب ین ردنوریپرم- س زلفو لوق

 دلو یربس تالوقو یر ءداعو یرمس )هد ۰ دیک هرشط ندلاعو هک ردربس نالوا

 || كنا-آ یرمس كحوزو لفعو كيلف نە رد هرزوا ناعآ نطای رس ردکلبا قرت

 رس نالوا هل الا هکر د سابا هل این رمضو هللا عرس كح ورو بلق دا ع رد « دنفوف

 ا > هک ی ونگم ا۶ ردزلام ند هعبس تاواوب رس نالوا ,دهالاو

 او کشخیرهاظ سح )د اهنا ردر یاب ن اج "یسع ۴ دارب یکشخ رک دید ۱

 داره ندکلکشخ ید-غوط ن دکلکشخ هک ار زیدروک یتالوا بوسام هکشخ |

 نتسع نعو تمه یاب ردهألا حور هک مال اا هبلع یسع ناج ردنروص عو ۱

 مسجربس ¥ ىوش % ردیسان رد یەم اع دارم نداب رد یدوو هرژوااب رد

 نالوا فاطم هکشخ ( داهنآ رد لذرداب ناج رجس هات یر كش |

 لوح نالوا بوش ی هنروص اع و ی یدشود هک لک راضی



4 ۱ ¥ 

۱ ۱ ۱ 
۱ 

 هد ابژ »ما زرروا را مه قرغهندنرارح لک وڪڪو ند#و درد زب و نوګا

 تشوخ راتکبام € یو ۰ ¥ ز رول راهآ نیا وا روم هو دی ندزعار طصا

 یوخ هکنز وس فیطا لنز )¢ هد روحوا CES رمشزام 2 3 هدرکو>

 | زدن سرم ایا شول نالنزو-» كفرعهو تاک كم رب رمداوا داتههو مایا

 | آرزوها ناری * نکءامابافج نیا هللا هللا هک یرث ۴ ناکدرداق هتقرافم
 قروف ندهالادوخا و هللا ی -هجوب هرب زو > هلا نوح تح هللا ( نکمادرف

 | هدری-خأناریز هالا نب راب نوک وب هلبا رم مدوب هل ییافجوب هزب ق روق نده
 يزارخا دندرک وا یی «رالد و نیک ارت ره لدده دی 1 یوم ۷ ردراو تفآ

 ۱ رر و اضر كك و ك دف ی راد فو هک یمررب و اض ر اک لک وک ( نالصاح

 ۱ ندرااص حی زم اسر 1 لرادن مه زالوا ناج ی و لدی و ک یهرروک لوة٤مو

 وهاموج یکش رد هلج 6 ىو ¥ رەلاق لاطب بواوارود ندنسینمب رالوا

 ن دة هربا رارا با ماهف یترا دی»ا ندا ر > زم ماس کاب Fa IR ططاو تک رح

 کیا هک یونث ٭ تبا ارجا یک یکلوا یبوص یی! جآ یپآ رد اف ید
 دامن رک هریک یا (شرداب رفار قاخ هل هللا * سک ت ءا هنامز ر دوت نو>

 یزپ نو اهلا عب هلا تنواعءو شربا هداب رف هقلخ هللا هلا ردقو درسی نیاهس
 لا صالخندیارطصاوب
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 7 یه سس سس تست سس سس سس

 "شوک و ناب ز راتفک ظعو * وک و تفک ناک ره« یا ناه تفک + یوم #۶
 را دشيع نالوا قد اصر قدم هردب رم نیابا یناینشا ضرع هنوک وا رم زو (وح

 كنابزو شوک مود نالوا یر »او توام كن ور و ٹاک یا كلارا هاکا یدید یک

 ظعو نالوا یا ۰ هنازو قاتم هژوک ی مو ی < : د ی دلش و یتژوس

 زا سح شوکردنآ هدب هک یو ٭ هاط یخ باط ید اعا كراتف و
 هښ هساغلوق س> نالوا نود (دنک نوریب دوخ مذچزا سحدن * د نک نود
 رارمساو هیهلا مالک بواوا ج و ناب م“ 8 نکیاغب ینا هاوو رهاظ ین ا کیلا

 یدنک ینا: کلا ہرمشط ید س ندر هی یی ۰ ک زمدا مات یهیناب ر

 سح زکر صب مصبات زکیلیا جارخا ین د رق یرهاظ سحوب ندنزوک نکنطاب
 یاو باارغ كلغ ملاعو هلوا :داشک هدقدلوا صال ندساهیرهاظ

 4 یو «« هلو ناوم ی قره بو, لاجو رب لو هكا دهان یهو

 كنفاوقرم-لوا (تسرک نطاب ناوک ناد در GU ٭ ت سرم م شوک ری شوک نآ هش ۱
3 

 1 ینوفنطبردحونم یغلوق رهظوب هک مادام ر دیغاوخ شاب ی ےہط یل یس هش |

 ۹ دود سه %

۱ 
۱ 

 ٤ ی ۴ یهام نالوا هدیکشخ ی ی هل رج (دشب را درب وج زاش 5 ار بآ ٭ دسْبطیم

۱ 
۱ 

 1 هک ارنا دب یه رب زو ندرک عفد ا
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 تنکات لة( مر کلا هناتک ف هی هللا رعااک ر دراند هل وب هدصوض> ول نوجا أ

 یردا امو ) هیلعاو ر دش ملام ىلع ردقا مهنم اعيد یا( لسرلا نم اعدب

 ۱ لعا هاو بیغلاب ىل لس الذا لیصلا ىلع نی راذلاق یا )بو ۲ لعفبام ۱

 |____ € کداصن موق لالضا در د + یراصن موق ل الضا ردرب زو نتشکنا رکیدرکم «

۱ 

۱ 

 تولخودو تش انگبار ظعو * تس دوخزارب زو نارکید 1 یوم و تی ۱

 یدانااد ەد یداغو ر ؟م ی یرمضرب ندنسودنک رب وزر ر ذو لوا ( ت

 رد -.>و» یهر > تاق iT ات تزنک ار ز ی درونوا هدنولخ و یدو۶و ىظ#و

 1 قاخو مظعو اب ر هکلب بو: اوا RÎ تولخ هلصال> ۱ كواخ لهارتکا هدندب ول ۱

 راسخاتولخ لر > لرب وز رب ر.زوول مگ ر دراو ټراشا هنر راف اوا نر رک تولخ نوا ۱

 تولخرددوب*ژوس قوشزادنگفرذد نادب رعرد # یوثثع ۵م رد دلو ییایق ۱

 هدانز هنرادید و تبحاصمییع!یدق ار ترا رڭ ندوزرآو شر (زورماه3] 0 ۱

 | 3 هک یونش 3 یدهروکه هسک هک یداوا هدنولخنوک یللاقرقراب دلو قاتشم |
 ندنسوز راوقاینشاكناقاخ (وآوذو لاقو لاحقارف زا* واقوشزادندشهناوبد
 چ یوم ۶ ندنقارف كالا قوذو كالاقمو كلاح كنآ رایدلواربص ىف و هلاود |

 ع رض قاخ (وتود نواخ رد دم" تضان ر زا 8 وا ددنرک یم یرازو هال ۱

 هک یوم یدباشلواتاف یکیا هدنولخندنضاب ر رب زو واو رلبدلبا نا غفو ۱
 ۱ (روک لاو>ا دوب نوح [زکاصق ق * رووت ییارام تسول نایات ¥ ۱

۱ 
۱ 

 زواوا هم یلوحا ل روک زنسشک اصع ز د-ق و رو هزب نیسفس هک شخد رلثا 1

 (ادج دوخزارادمآرام نب زا شد * ادخ رهیزاو م ارکا رمزا 46 یونیم # |
 هک یوشم هغ وط ادجندک دنک هدابزندنوب یز یرتواندا دخو ندنلجامارکا |

 زی یک رالفطزب (وت هب : هناس نآ نارمسک ام مسرپ * وتهادارامو من الفط وجام |

 | تیر یزب یسمب تشود هرزوا زعشاب مز ییهیاس لوا نسنسیک هاد هز نسو
 *تسنرود ناسج زا ماج تفک ¥ ی وام ¥ نوط هدنس یاس تثاسجو ۱

 نکل ردلکد قارباند رابح ماج مب یدتبارپ زو ( تسبن روتسسدندمآ نوربب كيل |
 نآ نآ هک یوم ¥ هلوا تراشارب هکءادام ردف و ت زاجا هکلک رشط ندزواخ ۱

 هصوصخ و ل را ریما لوا ( دندمآتعانش ردناد مناو او«دن دما تعافشرد نارا ۱
 ناز 2 ءقح رلب دنکو عیاشت ی رابدلک عا راد یھ لواو رابدلک هتعایش ۱ ِ

 رام تست دب ھهج نیک 4 یوم % هک ود د هلب وب را بدلا ع ورس هغازارد

 زر دد ةد هلهزپ وب مرکی ا هک ( من وت ام هدنام نیدو لدزا * مرک یا |
 6 در دز دزانو ا تھ ول ھلو یوم ۰ 9 زشلاف مذب ندئ ند دو لد سلم لد سنس | 1

 یقدامقیج ندو ندرابا و لاعت ن ف ( درس یاهمد لد زوسزا مز ی منذ ۱
1 

9 
 ل 3 % ۰ زا * یورقنا 3



6 
 ror ید یرافرپ تاالبیطو مرجو نیصعم و ا طخ هتجرو فطلا |
 مكت راپا انفا روغلا یلع یب هربشک زازواو یصاعم قیانعو فلما بات كلا هکلب |

 ةبالولا ث ثروت و ةباديهلا بجوتو ةیاسنطا م دون ةیامنعلا رر روي رابک ضءب

 (رارش كباب ادخیدنادرک تسین# رازهدصو رب زو دصوو ارزو 46 یونثم #
 کپ ز وب دین ېک كلاو ینرزو كرب زو لوا هکر داطعلاوذ هاشداپ لوا ادخ باتچو

 ینلءف یتدرارک اربا ق و هل رارشر ندتجر "هلهش ینباطخورزو ید ل
 تب رشار بارهز نا نیغ *دننک تمکحار لیګ نا نیع 4 یوم 9 هسرابا
 بازهز نیمع لواو رلبا هبفاو .تمکح یننیع كن هدساف ت الی لوا (هدنک
 مهتا با ل د هكئلوا ) بودیا هبفاص تانسحو هبفاش تب رش یاس نالوا
 نا < یوم ٩۶ رلیونس مالک ه دنمح راناورلبا تزاشا هرلناوید ( تانسح

 كروتک هزوهط ناک لوا او نیس دزاسا ر رکنا نا
 رروت لره هو تب ندنیک بابساو رروپ هنقبةح ب وزود نيه لها ي ) هسیک

 ترضح ( اريب دزاسس حور نا * ار مبهاربآ شنآ رددرورپ هک یونٹم #
 ىلع كنارانا فالنعا هراحور قوخو مب و راسب هر عا س 1 یالسلا هيلع مدارا

 ۹3 ردق وب هزادناو سابق هراک و RAE یعنصو تمکح ربا اردا

 هاک و رواوا هب راچ هرزوا طیاسوو باسیبساو لع ياضتقمرب هللا ت داع هک رولوا
 (یونثم ) رولپق دا داججا "یشرب لفع ياضنتم یفالخرب بودبآ هداع قرخ هکر واوا
 هیاطفوس میاطسف وسوچ شالاسیخرد * ميادوسنم شب زوس بپسزا
 ردم ج وارانوپ ژردبا راکنا ییاییشا قیابهح هک رد هفاطرب ند هب رهد ًامکح

 یمفربو بد هید انع هرلنوب لرید هلطاب تالابیخو ماسهوا هبایشاوب یورپ
 یقفوپ و رارید مباناشا هک رلبا عز نکیلو ر داکډ رکتم هنت وب كنایشا ندزانو

 رډرهوج كسرابا دا-ةتعا رهاوچرکا هثیشرب ینمب هلوا تاداقتعا !بیشا ند رانو
 ثدحو ردعدق كسرنا دافتعا مدو رکا ردضرع كسرانا داهنعا ضرع رکاو

 ید یعسقرب و رواوا هيم" هب دنع ههورکو ب رار در دئدحم كسرابا دابشتعا

 كش رلئو هک رردیا مزو زردا ر اکنا یک نالوا هو م دعو هنئوت كنايشا

 ارد هب رداال هعیقوب ارج له ردرلیجتدیا كش خد ن دنرلکدلیا كشو ردرایج دیا
 ترضح سب ردکعد یرداال یرلباوچ ردناشاوب هک هنلوا لاوس « رلنوب ارپ ز
 یانعهرپیمک هب رداالوب یراف دروب هیشت یب رایدنک میاطفوسوچ كنائالوم

 یاضتقم «دصوصخو هک میادوسو ناربح ندنکلزویس پبس ثنادخ نب تیب
 ندنالاسیخ كنبهیفخ تمکححو هبناذ تدارا كناوردقوب ۳ هلع |

 مهبع هلا تاولص اش صو انا عیچچ هک غدراند : کمیک . یقاطسفوم ۱

 جاو



۱ TT e 

 | ر را وس ويد قدلوپ تاجتز نی وبن سا ناسا وکو لا من شاوا |
 نالوا هک ال« دو هدد ایەز ل رلناو رارروب یب رمش تان ول اا ہرا ثا ص

 یرلکداما قرو دومص هک ادا را:ه۵و e بول و5 یک ین اشواردق

 موج ییدنکو دروس هنا رم =| یا ته مدیا رب د .بوایق حذقو مذ

 | لداکا یمدآ نالوا هکنالء دوه ٣» لدروکر ا هک الفا راودرهز هلرس هطس و تأیهو

 سد ردشاوا یدوحه-* ك اها ناعسآ ردکر دپ كاس هک مدآ ترماع> یدل

 نامسآ هکاب یدلیف ن. و تاغتلاو یمدخ هنامآ ل ھاو هناء-آ مدآ ترحاه>

 قاخم>ر ک نسهلوا هداز مدا [ هکنس سد یدلیف ت+دخو ما نامآ لاو

 ۱ یدروئاوب هداس یان ۵ بار« داوااو لدراکا نس د رم كه داوا كدباوا

 ۱ *هداز مدآ رخ تک یوم ¥ كدرواد یکر ھو ی دک بوا واهدوص و« هل :هص گاو

 ۱ نا» * یلاص مرکب نم یی وک دن * قمار ټپ وت یرا دن دنچ * فاخات یا

 نسهداز مدآ رخآ صان یا یی« فا خان یا ( یھ د دو>زا م 5 رار نا ڇھج |

 | كنک هنامسآ یک ہرھز هلبا موج د یی-مب نس رلبا معز قرم نس یخاق ارپ ها
 ندماظع یایلناو نالوا ثورو» ند دوش مدآ كيا فقرو عفر هل ,۶ 3 الفاو

 | ندرلادع قرش هن یکاتسب لوا نس س ردافشتو و دن تب د هاع نالآ هروهط

 | لهاو موج لها ییاطخ فاانیا نسردیک هن هناب بوب وق یاذااب دو هةمو
 ۱۰ رزوا ربدقت وب رواوا فا سد ۵-دماوا هناود لاو او لا بوی وا تايه

 یرهاظ تهفرو یروص تاودو دلو عاصا زسربخ نسلفوا م دآرخآ نم

laa ۱هنناح یروص تاود ناسآ و عفر نوه هل وه و اوه لس س سا ردکلتس  

 هب هرهاط تك ودو یقرمشر هع یب هب یحزالوا يلة سو ت تم اعم بود قرت

 | كعد نس ربا تودیاهجوب نریدرب هود مرتوام یااعن بواوا صب رخ
 ۱ نالو صب رح هبءرها-ط تأودو هب هرمنهاح تفریا لعما ب نالا وهو رواوا ۱

 ۱ هلرتهفر و تلود ك.هدنکد هیها و ی مرا ارپ زد هد نک یاس عجوب مر واط یالع ی ۱

 ۱ * ریس رس ددر ؟ فر رپ ناسهجرک 46 یون ¥ د مو یااع و |
 | هتساوا رپ هلباراق هشاب ي ندشاپ ناهجوب رک ال ( رظا كياب شدزادکب زوخ بات |

 | یوسر تعفرو توخو یروصتلود یی! ردب را هرز یتا ینارر- كياتفآ |
 | ند شا ییاهجلبایوسر تکو شو یروص تا اود هک رب رکا ر دک فر لثااق ۱

 یرهق بات كنفيفح دیشروخه لبا طبص سو هخر کر رو ےہ واح هاب |

 ۱ نالوا یک ف فرب د نطل بات تالذکر ابا باماو وم رو٥اا یل ءو ردپ را یناهدرظنر |
 | دیشروخ لوا مالک لصحرلبا اف و وح بودی را هل رافنر یرازواو مات ۱

 ب ۳ ی توا دهن + سلنا ت تردقو ۱و اود رهت بنات كةي



 بجا کص) دف داواهخوس < هب هرز تزو هص ںیہ ی مازلت م یکعد اا

 یایفرذک هرا ېک تاخو-هرا- س دوخ ابوهلوا شااقهدناء-آاب یک یک د د ریست
 اع راتاو e هلکنو یم وت قاوا هروه شم. * هز ند سم هلوا

 ار یروع چ یوشم ۶# لم اتل نلوا قیفون بسنا ندنوب هلع وب و زلکمزال
 هرهزیروعرب ( دونءیآ نریم همه نتنکل کولاخ ۳ دو س ندرک هرھز

 یسهرک ه هرهز لک ڈو یهلوا هدننروصهرهز كتروعر یتسءب یدلوا aN ثایا

 ردە یھی رد لک د ن ء۶ قاوا لکو لا یکدا دانءهدا زیا یدلوا 0

 جور  یلفساردیدش لکو بآیوس "نر, خ رچ یوستدر ی حور یوم #
 بذج ینس كحور كس هنداب یناحور ناء*آ یە رونلبا هداج نیر خرچ سس
 بو وف یور یاضتم ید ل دنک هد اج لکو بآ هدنیلفعا بتم نسرلیا

 * لوس ن ز یدرک و ا ار ناسا وخ ۵ یو یون ¥ كدتا رابتخا ینیاهنشم

 ك: دلبا ارقا ن دتهج قافلاوب ی گر , دنک (لوء كدر ناد هک یدوجوناز

 نس>ا ییعد یدا یک-شر گالوءع دوجو لوا ج دابا و حس ند دوجورب لوش

 یط وبغم كل هک المو لوقع هقبغطا ین هک هلا سزا هیفف> دوجو نالوا هدع وقتا |
 تروص ذسوک نالوا تسب هباوه تمباتعو تعرپ نیا ینآ نسرذیب وغ رمو

 دیقم هب شو لکا نالوا یل-غس هدنس هبنع لکو بآوب دابا ع“ هیهیناوبح |

 شیپ * دوب نوچ ندرک حمد نیک نی سپ 4 یوم # ندنهج كفیداوا ۱

 ۱ رظذ ه بسا دل وا كءولعء هم دوم ول كلذك ناکاذاف (دو نود تاغب نا 0 نآ |

 یی رولوا نود تاغ عو هد:کوا كغهوا یدلوا هیت كابا ج ون هليا ۱

 رولوا یندا هلِلاک نالوا مهم ه-د"روص لکو بآوب تبسا هبه« ك هرھز لوا
 یولع ندلئس بولوا هخوس ردبنارون الکش هک ههرهز تروص نز لوا ارز

 تروض نالوا هدع وةلا نسحا اذه عع یدایق رارق ,دناعهآ بولیق جورع هداج |

 هدشناویح اضعحو یلوا لکو ياف یدلوا مهم هنن هلتباسد هب هبل اسا 4 ونعء |

 تمه بسا ی یون 9 هلبا سابف هروک اکوب رولوا مح-» ه بتن قلا |
 نالوا لغتشم هلع موج تد وب (یتجان چنار دو مدا * قخا رتخا یوس ۱

 تاهیش نالوا هلصاح ندنداج را ثك نالیق ۰ نگز قرو قوفت هلنایه لعو |

 شک لکو كاخ رولوب تان 4-ه>ووب هنلبفامو رولوا نوا عفد یتایمهوو |
 دو نود داف نام ن شد یدو ی ۲ ىرلۇدروب دونم یا ته هل |

 نال ہد: بط لاعو نالوا برو ۱ هک یک یرلک دابا ادا ۰ نمالک

 ید یرلبدنک ند_تهج ینیدلوا اع یوضوم كم رفتن لهاو نیم |

 ات ین ندمکحوبو شاو تاج ند هساویح لکشو هم هنلئس سهره

 4 شاوا #

 او



NA 

 رر شیدخب رکراسشعد لا ال باتو نقی یل مش .ثن دح ی هياط

 یدیا هس روک یتزذلب هرهز هکراب ره مشو هلع یلاغت هلل یلص مرکا لوسرو
 (ثوزامو توراه نیکللا تن تلا یه اسهناف :رهزآ هللا نعل) هک یدرازروسب
 ريسسقلا بحاصو ةهجو هللامرک ىلع نع رغصاا عماجا ی یطویسلا اوز

 یدسا قلخ هلی یکاوک یدنارب ینامسآ کتفو لوا یاعت ق> هکر د هدهدربست |

 یآ بولپ یکو دیا ندزابکرا ین قو کاتسرپ تیر 0 ۱

 یاعتیا دخ هکلب ردشلوا ق هلس هلا نانسآهکر دب , رب ند هر ايس هعبس هرهزو

 مظعا مسا هن اس-آو یدلبا سم یئر ود مان ءرهز نالک هنورام هلئوراه
 هرات یک تاخوسم رباس دوخاب و رد ذسعم زونه «دناسمآو یدراشح هلسئوف

 هک ردناسشلنا تاور ندا ترمضح ثیدح ناعکا هک قدح لواو ردح

 ندسقفاوت كاتس ا تعلوب ردشهرزبب (تیکلع تنتف اهناف رها هللا مل)
 هل را یدیا ثروع هليجرب ءرهز هکرد روطسم هدل اضمو ردشعد ردبرتوا
 كتوب رلکلم لوا لاساق یدلک ةشس همکح كایکلم لوا یدكبا تموصخ
 رخت یناصهم كنوب هصلارابذلوا دف رف بوزوک نت حالمو تفاطا
 هان هناخنولخ راکلع لوا ینآ یدلک ورک ترو لوا هدنوکر خر رایدفارب

 ید نز لوا رلب دلب وس هراکشا اک | ابو قسشع كراب دنک و رایدلبا توعد
 هباکترا ىلع جواالا لوا لصاع نکب ولطم لسک یدرب و باوجب هنوکوب هرتوب
 برش یدو هلذلبف لتق یمره وشو هلکعا شنسرپ هت نالوا مدو م: الوا

 ۱ ES ۳3-7 هرات وب نامر لوا هکر وتلوآ تتلو زن کا ۳ 4

 | كنا هکلبا جورع هت ایم رک هلتسا لوا نکسرایا خورع هناعآ هک موکحء|دا دعب
 رایدنرک وا هئز لوا یمظعا مسا لوارلئوب تالا میت اکب "رسرولوارداق هلاک |

 یدلیق حس٥ یتروص كلا ادسخو یدلباجورع هنامآ نزلوا هلیت وق كعا لواو |
 ك راک دوادخ ترضح هدلحوب یدلوا لدم هنئروص كيک و کر یروص تنآ ۱

 رولوا مهفثمقلوا هروهسشم "هرهز نیعههادبلأب ندنژراب ر رد مالک هچرکا ید |
 | كتروصر ه دم جد هک هلبی رق وب روش روک قوا هروهشم "«رهز نيء نکل

 ۱ سب هلوا یداند لوا ثروص یرخا تروص هکر ار د هت اوا لدې هتروصرخا

 ۱ درک حس ار نر نآ للامن یادخ یرامزو-درک هرهزو ادخ اروادرک مس

 | یلاعتیادخ سبرایااضتفا یکعد درک رهز تروص رداب و در ۲ هرهز لکش ر و ۱

 | هاکش هرو ھه "ءرهز یلکش كر لواو ندن_سایا خحسم هئاروص هرهز یز لوا

 3 دو ر یخ هکر مزال یسلوا هر هزنیع کتا تر

 5 هه ۶ ۱
KAك ِ  

 ر ویدا
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 ]: هو ید غم هنس اضف كنآ قابنو توق كبلف لوا یدلاملخندنرپ |
 لسفاعو یوقو رداق لوا یدلوا ص الخ ندنرهف ثم شب كنا هلیم هطساو تابثو
 ۱ هئرهف مادو یدئنوط ندنفانآ یکیآ یی یذضآ بغا یکیا یعنم نالوا لب زو

 ندرکمو ررضو نالوا لفاعو كر ز هدنراکر ه دوصقم ندکر بز غره یدتادش

 ۰ ہار تسین ندرک رب رطاخو مهف 4 یون  ردزهبسهآ نالیف باشجا
 م4 ییس ردلکد لو كلبا ران یرطاخو مهف (ماش لصف درکن ی هتسکشزج

 هاشد اب لوا ارز لوا قیرط هشناج قخ ترمضح كتابا زت ل ةصو رط اخو |
 لاق اذهلو ) زاق لوق ینعب نئوط یر ندکلهتسکشو راستا لطف كنيعم>

 زا نانکا جک اسب یآ 6 یون 9 بولتلا ةرمسکتم دنعانا * یسدقلا تيدا ف
  ندیواک هل د رع فک واک یکلوا (واکشب ردشار شادنا لایخ ناک ناک واک او | ۱

 زد هتسانعم رفص هلسراف فاک واک یخجناورولوا كعد یجم زق قوب ندنظقل ۱

 لایخ لوا هکر اسچک یخ زف قجوب و ی ردلوط هم رخ قوچ یا ییعمربدفت ۱
 یدلوا ا هر زو ید لوا یتعب یدلوا یللافص رص هرب وزترپ رب زو نالوآ شیدنا ۱
 هلق تیعس هنش یندرب رریذ هنذسوک لوش واک شب ر هدسرف لها لامعتسا ارز |

 هیت یف لوش رووا ضب رەت دارم ندسمالکیب سپ هوا هزت“ اکاو

 وا تع نرالو چ یونعم دوخا و هند لها ندیا عج لام بوردلوط
 شت رو N هسمبخ سفو 4 ید یاید هک هبال ندارپ هلع رهاوج ۱

 رارروب داشرا ید هللاا هنتر ودا باطخ هراثوب و ردراشلوب نسلم واک |

 (یوشوا ش سای>ان دوب هج اب * یوشوا شب روتا دو هک واک 3 یون # |

 یرفص هراما سغنأ و یرنص ادیب نسهلوا یلافص كنا نسات هلوا ۳

 نسهلوا یشیش> كنا نان هلوا یشهب اخ نس هلوا یعبات كنانس هک هاش
 | 2 ناسا مالک لصاح نسهلوایئوا كنآ نس هک ر دبن دهن بارت ملاعوب یتعب |

 | ةت رمو یاو عبات هب یاد یایندو هسسقن نالوا تریس ناویح نکیا تادوجوم
 | لی راعشا یتسلوا خجمفو حمس انممو نهرب و ررض هنن اعاو ند قللم هد ىلفس

 | ةرهزوا دخاروا درک ن ج” * درز یور دشدپ راکزا ینز نوچ ٭ یوشم م و ۱
 یدلوا راسشو لوح ینمب یدلوا درز یوز ندلعفدن تروعرب مگنوج (درک |

 یدلباهرهز یتآویدلیا جسم ینتروص كنا یلاعتیادخردت نکن دنلاخدرز یور ۱
 ۱ توراه لبایب نیکللالع لزنا امو )) ردراوینالتختا كنالع هدنسلواهرهزكس زوب

 ۱ هاک> هززوا عونرب یرب ره نیسهصف كنوب مست لها هدفت كش (تورامو |

 ۱ دراشموا یا رول نویز دلی رهز نالو اند رايد هعبسنالایزنک اردراشطقا
 ۱ | هلا یلص لوسر تر روب دهرهز ناله ناتمام بم نالارایضمپوآ
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 بوس 4 انک لاما كوا نآ قایخ تا هوا او د یا هیمّط> یا وا ردباکلا ما

 اسغاب غلباو ا وعذ عفا ه.دنف رر هع كیطج لواو ردرابع ن دنغیدلوا |

 « دیضوم لوا بواک یداراویرهبدانرب كرلذو هد هر Ka کو راد ا قوخج ق |

 دبس ردقیلاعو ,د نکر ند هجوب تح یدزارلبا ی دع هل رب یو, بولوا مچ |
 ی د شا وب س هيم زاگا یرەش ك رلزا مکیدا راو ر ءاش ید یب > اص ۵لعم

 قیلعت هد هک با ب هروتک ن رار ەش ی نر لا لم لع یرب ره كرانوب و

 دود كوا تەب هتوعد كرلنو ل سو هيلع هللا لص انا ناطاس مکنوج ید شاک |
 یهروسرندهروسم طقا هد دئابق یدک ها م .ظع نآرف ندنناج قح تر > ءرلنوو |

 هرل,دنک یراءا كن رب ره بواواه دو فو جاع هک د هر ظذ اکاو هکهروتک |

 كنر طح ل واو رایدارغوا ینرمش ن د-دعومق هک هر اهم بوذک رایو بی ۱

 هنسهربظن تفورحو تاک یبلث تاکو فورح نیلیا روهظ ن دنف مش ناسا |

 رایدروب داهشنعا هلا یاهو كالا مهءلعماظع یایبنا هدد وا بااغ

 هسددلوا بلا تءاصوراک هنره هنموق نالوا دنر هع یدنک ی سریع كني هو |
 هروک اکا ی مهره كدنوا ۵ ها کد دم دو لوبع«تااحهره«دنش كهوفلواو

 هداب زتقر هرحاسو ه رج هد امز مالسلا هيلع ی سوء ت رمّط> الام ردشاوا عقاو

 ترض > نالوا ی هان« اعیلاعت قح یدرا ٹا باج اع هلت الع ضد قلخ هک ییا |

 یهدعرودو ید نحو یرلئو هاک اباردزا ییهاصع كالا هيلع یو |

 نانز لوا بطرب رهو ید شاک يظعمو بوق م یلک بط ء دءال-سلا ہیلع |
 یسع نالوا یپها كنانع ملاع لاد قح ی دشاوا مرکم یک ی هدا كنموق |

 لافرا هرلئو هلکعا یوم یابحاو صراو هکا یارا یی رلتیّه>ح م اللا هيلع |

 كءاللاو هالصاا هيلع ى ترضح ورا: دااقرجاع بوروک ییهرهعو زانو یدلبا |

 رد-لا مظع یتیلبو حدف ر وراشایف تبغر ه:غالبو تحاصف سان ,دننامژ ۱

 رانو ید با ثمب هرانوب ینیراتمط> یا ینیلاعت قح یدرلشلبب هبترالا لیلجو |
 یبرابدلوا رج اع هدناببتا ینلثم كنآو رلبدلاق نارمح ن دنتغءالبو تحاصف كلا |

 هدننامز یدنک نکیلوردرداق هزاه ظا ین هزه نالوا رداص ندیننرخآرب ینر ره |
 ردشاک هروهظ هروک اکا یسهرشم یخد كراتوب هسرلبا تبغر هين ره یوق نالوا |
 (یسخوا رشا رک درع نوح ه یک دنوادخ بلاع نینجا 4 یوم ۱

 ۳۳۹ لوا رکا هيوا نوه هنوکرپ هد هلباعم دلو ادخرب رداقو بلا نیلجم

 د سد % یو ¥ رووا لاحعنصا هنعانع هايم اوم راه دنواب هیلوا ید و ۱

 غاط نوج ادخ لوا ( وا تضن وب و داب رب ز غم * وا ت نەكا اریوک نوج |
 یبلق تباتو مهار یک ٠ هوك ةالضذو لع یس یدراب وق یلق مکعو یوق یک | ۱
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 | دوشار شەش هکنوج  دنک ادب رظارد لووو دم 6 یوم لا ررونک |
 یک ك وای کیر وج ربا ادس+ ,ااعزوب ې ley 2۳ رظا کد (دنک اش 5 اب ۱

 3 یو 3 ۾ ءا وګ رو هی رو اا « دیلبا ی رو 4, ودنک |

 ۱ | ناهچرکا )كاا RS هرذ تز د شاب ۷ تم یی لرزپ ت شاب ناس چ ج رک

 هزذرب هو یردخ كل« دفو رد نکا ر دتا ها ی و نااب یو ماد د5 ام ا

 ی.هناج سب> دو ناهج نآ هک یو“ ۶# ۴ رمفوب هدنفبف> هک یلهوب ل
 ۱ رک رانا لزم دو> ناه> وب (تعاعت یار ص ص کو هنآ دنور نيد ۽ اف ۱

 ۱ روز هات شن وار ڪک لزم يئاج لوا ارز رک.دیک هبناج لوا زکواوا هاکار دی سبح |
 ھے .هساو هللا ضرا یراک دنک ك ءال ہلا مهباعایلواو ایا داره ندفرط لوا

 شان # تس دعبل دوخ نآ دودح ناه> یا 1 یوم ردنقیف> بت هو ۱

 تسع» ناهج لواو دود تروص ناه جوب ( تس دس ی هنا شد تروصو |
 ناخ,دنکوا ك اع یی« لوا ترو صو شانولو ردتاعا یود> یدوخ |

 | ك-یاها اعوب یپ-ها كناو فرمعاع .دنروص مااعوب اعاد مع ملاعوب رد دمو |

 هبلغ هرزوا ییها تروص ع كاها یی لاعو سا رد اهاس:هو بلات هنن رزوا ۱

 | هرم ناراره دص 4 یر. ¥ راررو تودا عورمب ھن اب . گل -تموکحو ۱

 | ن٥ا نسرین نارارهد ص كنوهرف (صع كاب وزا ت گشود * ار نوهرف

 لوا ییااستفو برج تاآ كد رکسد كناو كيوهرف نالوا یی-ها كروم ماعو

 | نارارهدص 4 یواش 2 یدص هلا اصدرب نداسسوءهرب نالوا یلدا كاا
 ن دنلها كلام وب ) دوب سو ہذا شهدو ی. شاب * دوب س ویاج باع

 نالوا لیسها ك اع لوا یدیا راو یپاع ن ارازه دص كس ونیاچ نال وا |

 سوسفا هدف لاک راس, سةن كناو دنکوا ك ءال سا هيلع یداع ترا ۱

 ۱ هکلبا یتو» یابحاو صراو هکآ یارا یروص یابطاو ارز یدلوا دوهو

 | رلیدلاقرجاع بوروک یرا زج وب ن دءال- ہا هیلع یدع ترمع> رایداوا رداق |
 هه ( دوب رام شایپهافر > شاپ *دوب راهشا رتفد نار از هد ډک یوم ¥

 كستسبءار كا لوا یدیاراو یدک صا ررداشو یرمهد رارهش كز رول

۱ 

 ردنوحما تب یهکلوا كران هک هد یپما یدلوارامو به راسشا لوا هدنکو |
 | تراشا هلکعد ین« نآ اهدق» شا نالوا باغ ردنوحا تړو یدهاباو
 ید هراسهشاو ردع>ار هی ر یلات یاد دو>اب و ردء>ار هنانعم عی رلفدرو+

 ها یلص دم ترد دارم ندب هاو وا نیاوا نکلو ردناج هے اوا عجار

 | بويقوا یر الوا ردراو هجو یکدارب « دکلشد یما هنری ادد لواو راسو هیلد

 | هبا یدغوط ها ندانآ هک رایدید یما نوا یکیدایا kei )ر ندداتساو

 بقها لها دند داره ندما ايتا ی دلبا روهظ هل وا بوباوا ۶ يلعن ۽ رغ ۱

 4 ما #



 و هیلع هلا یلص انسا ن اطلس میکت ر دقطق كرت ییاسنئو حدم نالوا هلبا |
 ا۶ تنا كيلف ءان یطحاالو یدلبا رت یتردقو دوجو « دکلیا انن یاصحا |

 «دوتسا داب وا تسهشپ 4 قوم ¥ یدرروبب وبد كفن لع تیثثا ۱ ۳

 ۵ ه دف یدوحو كئادسخ لوا ( دوبک وروکو ا شب تسه تسچ

 دشن شلاق هدزا دونک وزوک زددوکو روک ر دهل هدنکوا كنا دوج و رک قلوا |

 را ندکعد نهم یی و عفنیب هد-تق یدوجو كنار دوحو «دنو زرد ۱

 زربد ب ورو سفت راپ وب ینیدلوا « دنس دلم دوبکو روک رب دوجو سپ
 رکا( یتخانشباردیشروخ "یهرک * یتخ ادکب وزروک یدوبنرک ٭ یوم # |
 اواو كن رضندفحرکا نسب یدب را ن دنوا ی دییلوآروک ریق دوجو |

 هگلب یدیلواروک ندندوهش كمحترضحیدوحو كنايانالوا هدا هبت نه

 یدبلوا یتافو ید را یکزو یدسیلق , دهاشم هدندوجو كنيد نڪ یآ

 نت كناو ینوتر وون ندنقیفخ دیشروخ تب ی دبیلکا کلمرک كلدیشروخو
NR ۱ن دناو یساسأب یشدلوا عاق هل دوجو رغ  

 ی ت تب مت زا دوبکوا یدوب رو( یو رابآ تلالد 2 - 2 وو یتا راد رخ

 : fاوسام 13 لوا ید یک یییدلوا 0۳ نر هایس ۳

 هدناکش شوپ قرزا ندنغام قلوا دیعب ن دسفح ترضح حل ی دبیلوا دوک

 | تاساک د وجوو تاثکع ةیحانو سعی یدزکوط نک یکز وب تیحانوب یدییلوا ۱

 لوا هکلب يدرولاق دوجوم ی یدرولواهدمه نحف یکزوب |
 هنناعم هدندوجو كرابدنک یروهط كنآو یدساوا ن ن رقو ب رق هقلطم يدق

 ىل میدقلاب ثدحلا نرقاذا دنا لاقاک ) یدزلاف یرزرثا ندت رق ید ناق |

 لاصو یشلوا دمج و هدوجوم هدنس هبل یعرغو اوسام كنادوجوم سب (رتاهل
 .- ربا ثداهش هل رالاق روع#و روک ندقلطء دوجو دوهشو هدنفح

 هک رکم ی ردربزو تراسخ ناب رد ¥

 ( ر زکات جدقاب دریم هپ * ر, زود, لسفافو نادان هش وچمه + یوشم #۶
 كنب یعاو نیلوا نکم یقراةم یدیا لفاقو نادان جدر زو یک دوهج هاشداب

 هب اقم هف> ترضح نعد یدروا هبص) هلعدق نالوا مزالو یرورمض یلوبق
 نا یدنا نید یکندلبا دارم كنيا اع قح مالسلا هيلع یسبع نید ارز یدایف

 رد هدنسانعم مزالو دالر. رکان یدلوا یک قمروا هڪ: هلتح لعق یعس هن ریخت
 (مدب دنادرک ت دنادرک تنه اع وجدص * مدهرک ینادخرداق ناسشچاب + یونثم #۴

 هدوجو ملاعزوټ ېک ملاعوب هدمدرب ندمدع هک یدروا هپ هبادخرب ردام نیلا ۱

 ۶ د # :EE ٭ یورتنا لک



 رر وزر ړو دوحار_ زو دلو ) ان یر كن كي و هداس * اتم نازا
 یدعوطقوذو هار ند: ب دہ یہ یکیاکن رک كاللا هاو یسع تر طح

 یاکنر زوب یدع وط یوخ ندب وک ی بارم كم ال اا هللع یسع نرمفحو

 ۳ یدرواوا كئر كب وهداس ندا سرع جازم نالوا یجناسفص لوا هماج

 كنا بد ترضح یرللیف فاضم اکاورپس۲ بودیا هیبسشت هجخ ییاسدع جازم
 هیلع یسع تیضحارز رد هلس هسوالع یراق داوا غابص ید هد رهاسط

 عاونا یراهماج ندپ وکر هک یدبالوایدیرب ندنس هیلع تازرشم كمال اا

 هداخو كن رکب ٠ ی هءاج نالوا م عصام هلن اولا ع اونا ه اک مزالو یدزب وب ناولا

 یاع س>ا لف ( درب ھت لهاو رلشهزاب هلب وب یو ْخیراوت ل ھا رنک ایدرلبا

 یواطب " یدجردزل- ثادق تراشا هوب هد آ ( یراضفا نم لاقرفکلا مه

 ہا همانا خیراوتلالها لاق ) هکر د هدب وا ضب هيا مو> ره هداز جش نالوا

 هل نایت اسنه هل لاعف هن امهم صع,ا اموب برش نا غابصلاد اراق عاص ىلا

 عسا لخ داف ناولالا الت اهغرصاف ةمالع امهنمد>او لکیبع تلج د ةف
 بایثلا تدعو 3 لاقف هلسعفاع هربخاف نانو غاب اا عجرف د>او بج یف یسع

 بچ غ اصلا د رب اک ضیا ابو ورفصا ابوئو را ابودو یضحخا اب وث ج رخ اف
 دوو ماج دانم ندک نرد ص ءاجو ) نویراوما مهواونمأو ۵:» نور دواغاا

 ر دن وکمو غیصنم هلن اس هن ة٤ صو نولم هلت سم ق الخا ناولا هکر دلانا

 | ترح ط> لوایسلوا تن کی ند وک یبا نم كمال-لا هیلع یسع نر محو

 ند هب رس تادا ناواا ی هدا> یدو>و كرانلوا لخاد هابافو هنر

 ک یوم # ردو امص یک اب صو ىغان وډ هللا دورو بولوا صالخ
۳ TEE. 1 

 لدح واول و ( لالژ باو 0 ام لان ثم لب * لالم در خو رک یکنر ك تسد

 لوا هکلب هلوا لصاح تلالم کلاس ۷ 4 رداکد ك5: رک ؛لوا یک اکنرکی

فتساک او یک لالز بآ ی لاع كلکزر ف
 ۱ واوا دز هلکنا یک ي هام رلئاوا قز

 رد ەچ رک ٭ یوم # زروبلغ شولو شع بولوب تایحو تحار هاکناو
 داوروق وبا هجرکا ( تساهکنج تسوہ ابا رایهام# تس اهکنر نا رارهیشخ

 | تدحو رعب نایهامنکرل رد راو ناولاو شوق نارازه « دنروص اع وب ید
 یرلتر غوزاحا ندنزک ام قند ید ردزاو یر 5< هژتس و تایلواواس دنا نالوا

 رع الء كلام نادنان * لطم ردا رد تاج ی ھام تی + یون % ردراو

 ید لجو زرع کالم هب مرکب IU cala رديه هل اردو ردک ی هام (لحو

 ۱ هیون هک اسایق هنک,اکن رپایئد ییکلکنرب تددحو نسرد) ls لکد لثعو

 هو ارز ( دوجومآ رک انآ شد درآ هه * دوچورډ یهامو رع ۽ نارازهدص



 هفاتختادادعتسا تافالتخاو نکلو * قلدز کن بنا طظفح رک # دراد ۱

 رظن هیانسماما رولک هروهظ هلی رابتعا هربشک بنا محو رولوا هلصاح ندنرابحاص

 هدهنکتم لاعفاو هعونتم ءایشا نالوا هدلاع رکاو هدهفلتخم لاوفاوب رکا هسالوا

 زاو رهز زات 46 یونتم ل لوا تراغمو تقفانمو تضف انمو زلاق تافالتخا

 عفنو رکشو رهز نس هک مادام ( یرب وب تدسحو رازاک زاوت یک * یرذکنردرکش
 نس هيما بارش كلبا دیحوتینابم دادضا عیججو نسهیمک ندندبقررضو
 نسرولوب یی ه-لط» تدحو هلهجوهنو نسرولآ هحار ندندحو رازاکنس نقل
 هاعاینآ نربک هثدحو رارلکسپ نسرولیف قوب نح كسراقب هعاوناو دادضا رکا

 لوالاوهو یخد ردنروک یل هلیا هعوتتم لاسفاو هلباقتم فاصواو ءداضتم

 نیعیف نطابلاو هننطابنیعیف رهاظلاو هستیلوا نیعیف رخالاو هست رخا نیعق
 ررمدوعفن ورکشو رهز ردسیس هبل ر ناهمتجم ال نادضلا هب وب ردد هتب رهاظ

 ىلع سقو ردطساب نیع ضباقو ردي نیع یګو ردلذم نیع رعم ردریارب هدنو
 تشونر_ *ودوراموط هد عون نو طن نا 46 یوشم * دادضالا راس اذه

 هشد یسع لوا یراموط یکیانوا عونوب و بولساوب (ودعار یسع نرد نآ
 هد وثم هکر ولو  مهذنم انعمو ندنرلکعد عوو و طغوب یدزا رب زو نالوا ودع

 هکلب هبلوا یس هقلتحم لاوقا كن مماوط كنآ هفلتخحم تاک نالوا هب وتکم و هعقاو

 هیبشت ه هفلتحم و هموظنم ظاسفلا نالوا ءروطسم « دب ونشعوب یفالتخا كنا قحا

 || لا رلوا ل سب رول وا كد یدلب وس رازوس هفلتختهلوکو ب و رولوا لثتو

 هتفک یکیرد نال وا هبوتکم هد ون و ردیکیا نوا یرابوط كنا یخد و رولوا
 هیعرشماکحا تاقالتخادارمهدن وب هکلب هیلوا یمعكناوب هکر ابا تداهشر دتلانوا

 دیدز رہزہزو ہر زو یی دسالوا هیج وتو قبف وت هلوا هیع رم بنا رع تارا غمو

 هلبا هفلنخم م اکحا لوا بودیا ےعز ضق انتو رباضتم ةقیقح یم اکا كلبخنا ۱

 *دفلتخم ماکحا یخدءهدلفم ةفئاط یک ینب دقرب هفالنخاو هقرفت یهورک هصنرب |

 یلایمارتفتس )ندن رلکدم هدیکه ئاج تیعججو ندنراکدم هدیاقیفوت یب هیعرش
 هفرف جوا شع هجب>وم كل وق (دحاوالا راشلا مهلك فرش نيدو هل

 هک یدلوا دیحوت لها نالوا بت ارم عیج معاج هیجان دفرف ند هلجو بولوا

 یردق ةیلکلاب و یدلوا یربح رکاب و یدلۆراتخا یطسواو لدعا قد رط

 هل رابه ذعو هلدا كرلن وب هناذه حم یدلاو ید هدشهذم هل رنعمو یدلوا ید

 معا هللاو یدلیق لع هدنلع

 ¥ هار تایقح رده تساشور تروصرد تافالتخانا هکنآ نا رد %

 كنردص هما (تشادنوخ یسبع مخ حا مزو تشادنوبیسع "یکنر کروا (یو ماا



 هلا س دف یدنشفن نیدلاءاهب اناث ردراشا هبرت یرلنا ییئاحور كن راترض> |

 قلاسا دبع نسم ردقوب یرانفش ارهاظ ید كرنا هکی رائرمضح زی زعلا هرس |
 هداتسا تبسف ه رانریا هلاک هبت رعوب سپ ردشلتف هیرت یراتیناحور كني اودع |
 دش رم یخد هررورپ ادخ كلذ رولوا لصاح لیصح هد یعالا سفن تم دخ |

 ندهفناط یکیاوش نکیل لاق هدلوب هل بس ادخ "هبنذج یخد رانا ارز لوا مزال
 صقان هس زا وا عبات هسلعو دشرمو هسرزلعف د اتسا تمدخ رکا یس ادعام |

 هلوا نادر هره“ هرلنوب ررولوا بیصن ی ندیم رارساو ند مولعو رارولاف |
 یزوس كراموطو ارب ززد هلاق نارب> هدنبلط دش ره لوا هدککرادت یدئکو |

 هلجج نیا هک هتفک یکیرد  یوشم ۴# نا هرای ربغرد هدنم> هفاط یکیاون

 هل جوب هک شعد یخد هدنرب ( تسک درع لوحا دن و دوا هکره * تسککی
 دض هن رب یرب و رروک یکیا هسک لوشره ردکلرپ هقیقلا بس هفلتخم ل اوقا |

 لاسهفالاو لاوف لاو بتارلا بسعت ردروک یتریصب مصب وردزکجرا یشاش رواوب
 هکلبراک مزالیرراغتو ضقانت كنهیئد ماکحاو ینالتخا كتغیع> ندنقالتخا نالوا

 تافالتخ او تارنک یک رلوا ضفانتم هسنلوا قرص هنا نالوا مزال یمک> كن هبت یعره |
 .<یوئثم ۷# دحاو هنالع لدن*ةبآ هل ۍشلک نف ) نمر, و لاخ هئاذ ت دحوابشا ۱
 هک شعدیخدهدنرب (دوب نوتحرگم دشیدناک نا#دوب نوجتیدص هک هتفآ یکیرد ۱

 یسلوادیلفت لها كر وزن رپ رب زو هلوا نوح رکم زاباهشیدنآ عیشوب رولوا هر زوب |
 یالک لدیحوت باب زا هکر دوب یلاح كدیلقت باعصا مکت رولوا مهفنء ندب وب

 زرا بوس ینآ بورونک ه-ةطأو رارابا رارقا ههةلطء تدحو هل پسهطساو |

 هفتلح تانک هکراب ره نوجا ینیدلوا یرلماقم یدنک دسحوت افتقحاما
 تیعجو تدحو دض هقرفتوتراکوب هکر ردبامهو راهسنیارظن هب هعوتم لاعفاو |
 تک یلجم هدنارنک تأیم ندزوبت تدحوو رریددوب نوچ كيدص سبب هلوا |
 نالوا هسءقاو هدنفیفح و تقبرطو تەن شو رلرطب ردیلم هلدحو ندنهجهن |
 ريف مهفنک و دبا بتارملا بس ییاف السنخا كن هفلتخم لاوقاو هعونتم ماکحا ۱

 بتا مو یدع هلب كنفيقح كنه فلت لاوفا نالوا هوکو رب وزلرپ ریزو کت |

 دض تسالوق یکی ره 6 یوم ۷# یدمهلوا دحوم بولیف رظن هصاخعاو

 هک ردلوقرب یر ره ندلاوقاوب اریز (رکشو رهز یکیدشاب یکی نوچ * رکدمه |

 | ردناعمنجمال نادضلا هک رکش یر و رهز ی رب رولوارپ هجا ردیدض كنم رب یرب |
 یدو رقتسم هان لکلو را یش لکل هلبا یراتعا تروصو هلسبسح بتاع من
 هددوجو ار ز روئاوا دع ریاغم رکشورهزو رود لاجر لع لکلو لاقم ماء لکا
 ره



 لا یر EE نالو یدرلوا تجر در مچ بان الف) ید ۳ الا ت تب 8

 تاع < یوذ ی ¥ ید سروي و :د (نلا ر نالا )نک 9 ۱ لید لوسرلا ع

 لد ليام یا داسا لر نیت اب وب ( یازرسا رشک مرج ال * ی لو نوکرهدندد

 هل برس یاہو تل a ۳ احلا مه) اداتعاو رد شلوار كوم هلم هلن رق لان : نالوا

 هراک ت هد نا رلیدروک تذاع یوم ار 5 ردشلوا فوذح ندمظذ

 تازري سا اینا عابلا الب مرجال هب اس ماو هلا للم نوکر ھ رل: دا: رظز

 یایلناو زد ندکااو تبقاع نالوا هلب رلکداب یدنکر کا رلیداوا تا الطو

 رسا یدراه- برق ناكا داتتاو دش رم یرلناو رهءیاوا ا هم ال بلا e4 لو ماظ

 دشا ندید نیفاع هک یوم ۷ رولوا كعد یدرا هیلوا تباوغو تاالض

 راکت تبا هنو قلوا نیب تبفاع ( قال-تخآ آھ د یدو کهلرو * فاب تعد
 هل- اوه یزلذوب نس هکر لوا یهو کروا لا لو یاح تغیفحو ساق رظن
 تیفاعوب کا نس هرو دات هما راد ےب سه ص تالا تویعج یدک کو نس هروتیک هلا

 یال | هدرلنیآ با کاو هدرا د ند یدیاوا ل-هس یک یاب تعد تالش
 تیباتم هداب یاو نرل فباوا نب ترج نا او درب ا

 هرزوا یساوعف (كبر حرنعالا نیفلتخم نولازبالور) رولوا ندنرلق دای تم دخوب
 یدیح و قب رطوردشلءق صالخ ندنافالتخاوب ییایلواو انا نیلاعلابر تجر

 ۱ دوال :حا یدورآ ۲ ندسدعباو كرلنوب و یسدرغ ند دراو رد- ثلوا نیبم هرلنوب

 مهاساشار ا هگناز * * ی و م وا: یون مهاتما هک هنذک یکی رد یوش % رد )ق

 هدراموطر (وشم نادر 27 رک یوم هور # و یه نادر  دو مع وساد رم# نوت

 O ارز نساس مه دث عو داتسا هک شید تیذ هرالوا لوعلا لماک یحد

 لوا و وس هک لاک ۵+ یموب قعلوا هلب وا نساس ےھ نالوا اسان ڈبو ا یدش عو

 نھ هلوا لش یه و یداه کیف ی هدااح رهو هلو ۵ هوا طم تدحو ك.لفو

Eتوط ی اب : یدک یروب هلوا ناديم تواغمو نو زو ل وا د رم ی  

 هد شصار هاط نده الاءايلوا هست صول هلوا نادرکس سو نارمح هدننلط دش يه

 اب ارهاظ هکر درلتا رلیسد وا ردهروک هژرورپ ادخ و هروک هرلیسد وا نیا تمدخ

 یآ یداحور كایلور یقس»ه ن کل هيلیق میشم تەل اروص و هیلوا یدش مور

 هدش حر جا تحا نعاللامک لا دءهبيرنکا ید كهورکو اما هلبق داشراو هب رت

 هرس ها سدو راطع حش ندایلوا نالوا روھ بع هدهورک ون ردرل_ذبابا طایثرا

 رو صام نی بح رد شمال وا موا وم یرل_مش ره ایط هک زد رلتمضح زب نهلا

 هرس هللا سدق ,یاافرخ نسح اینانوردشلوق هب رب ینآ یراتبناجور كنم راترمضح

 زب نعلا هرس هللا سد دب زبان نده زدقو یرا-مثاره اط رد یرلترمطح زب ملا 1
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 کام مال اا هيلع ۳۳ ) ردب و یه ند ههجو فا مرک لد ترمطخ هرژوا قاتا

 ااتک یه لک: es ةا ا نم هدعةەو رانلایم هدەة» بک دقوالا دحا نم

 له دمو او. ی سکره یجب (ل ؤا د ا رم ام لک او ا۴آ لاق هللا لوس راب
 هلاوا تاج لها هدازا نها نرم لع یھب داوا ینا ندرم"و ندرم> ردشاوا

 خزود لدوم هوا ع هج لاو ردنا آو رم. لاعآ نالوا تاج باس هدایند وب
 كالذکو رمق یی منهج لدا هیچ لا سکعااب و ردناهآو رم ل.۶انالوا

 ید وب مالساا هدیلع ی ثرمع> مکش ردرمس-« یع تاج لها هه4#> لها
 ناک نءاماو :داع دلا ل« رم هادی هدا ساا لهان زی ناک ن «هاماو زا .دروب ریست

 یقدضو قئاو یطعا قثاماف )ارق م ؟ هواقشاا لسحا رمهیسف ةواةشاا لهآ رم

 یرمسعال هرمسینسف یس اب بذک و ۳ :ساو ل نعاماو یرمسلل هرمسیئسف یتساب
 نم (نآو نیا سر تاع نر رمساق زا در ۷ یوم %

 دام كنهوک نالوا رس هليا هسک نالوا رم سەت لړ وری ندرسب۰ ىر

 قوذ + تعاط عره لوا رظان هساآهو هاج كناو كنوب تفاعو لسیف قرف
 هها کلا مھ رهو ردةفاوم هٌعبط قاخ الو ردرمسم هلیا هل باق قوشو عبط

 هدنلئاوا کر واوا هسوک قوج ارب ز ردهلرظن هتبقاع رلاعمو رد رم هضرولبق

 رد ناو اب عالا اما سر رواوا فا وا رح بله هدنرخاوارواوا رم «ه

 * باطیداتسوا هک هتفک یکی رد یون ۷۶ رلب درو تب تقاع نوین

 زرد هثرخأفهو فرش نالوا هلدادجا وابآ تد ( يسرد یان قبب تاع

 قب رطلا مث قسیفرلا هک هلیا باط داتسارب « داوب وب هک ش؛د یخد هدنرب سب
 داتساال نم هدنع> كنيل وا ی دات ساو ردشبماکت نوک مد دش لوب وا و شانید

 اوفتاو هللا اونا اوئمآ نیذلا اهيااب) ردشلوا قداص یلوق ناطیشاا هذاتساف هل
 یحدو ردرلش؛د ردقیفرو دش رم دارم ند هلرسو قیمت لهاهدشآ (دلیسولا هيلا

 داب و د ردنوګا یباط كاعهو د انا ۳4 نولت ال مک نا رکذلا لها اواثساف )

 .زد را-ثلوا یان نوچ هدننح اط كداتسا یرابخاو تابآ یلاثارانوب و راشایق |

 بلط یرمضخ ترمضح نکیا مزلاولوا كمال ىلا هيلع یسوم ترضح اوال |

 بس> سن ردمطاس ناهرب و معطاق لسیلد هدص وصخو صا نالوا هدشناا |

 هراک تبفاع هلبا بسفو بس>و نسراوب ینانیش لسهاو تالثیب تبقاع هد سنو |
 موسلع نالوا «ددادجا وابآ رکآ نس زم لوا فذاو هرارمءاو ما وداد تیاسهنو |

 سیا ) هدنفح یلغوا كاللا هبلع حون ترمضح یدیلوا یعفنهناسنا كااکو |
 یاوفرو یدرایف لتف یطاص حشدلو لوا مضخ ترض حو یدزنید (تالهان»
 EES بد ا یدزلوا سان مرکا سان یاهتا (عاغنا هللا د نڪ ہکمرکنا)

 €4 تقام ¥
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 ون عبط لوبق ناک * دوخ نآ راذکب هک هتفک یکیرد < یوم ٭ رارروب

 كنعبط كنس لوا ار ز کاضتعم یدنک ها كر هک شید خد هدنر (دیوتسدر ۱

 نرد لبام هنصخرو تاوهس هک تعیط سر ردضتقو دودیم نالوا لوق
 | هیلوا امیط یجد تصخر باکترا هکلب رد لطاب هسا باکترا يصخر هلیعط

 یکی ره ٭ تسدش ناسا فلت یاههار 4 یوشم ۷۶ هلوا هلا: -طرل

 كنهب وها اسحاو كنهاض قرف نسم نمروک ( تسدش ناج نوج یتلمار
 هش راپمشه تلمر هی هغاطر ره ر دشلوا ناسآ هعط یرللوب نالوا فاتح

 ۱ نح ندرک مسیر یوم ۶ یی
۱ 

 اما دراو ۲ RUE رکو ا ئ دیلوا دال قد ا

 لاقاک) یدلوب لوب رظن عطق ندعارع یناج یسایا لیهساو مست درع كفح

 صخرا نود مب ارعلا یا ( کیر نم مکسیلا لزتاام نسحا اوسیتاو یلاست هللا
 ۰ دن قلب ا سیا سج كهللا سپ خوسسلا نود جسابثا و

 ردب وه م كاا داا بهذمیالوا مسموب درحامآ رذب وخ هجاسا ی دل

 (دوب ناج یادش لد تایح هک * دوب نآ مسدم هتفک یکیرد ٭ یونثم #
 ردنطاب قوذ هک یتایح كلکوک هکر دلوا یسلتا مسنم كهللا هک شعد یخد ء دئرب
 بلفروص> دکلی هیلوا هلتهارک تعاطات هوا ادع هر ر یتاویح حودو یتاساا ناج

 درابنر* تشذک نوح دشاب عبط قوذ هحره یو دم # هاوا هلوا هلن ةذلو

 لوا یدک مکنوچ ردیقود كنیناسنا عبط کهنره ارپ ز ( تشک میر هروش و مه
 ادغندلکوک یعبط كناسفا یتعبییشک حب ر یبکر هروش وصروت و نروتک و راو عبط
 یک روش نیمز عبط لوا تدا یر لوا هتفرط تعاطو هسا وب

 عطندلد ةا یتاسنا عبط هچرک ازمروت یم تعاطیکیدک او نمرو تکل صاح

 رولو قود ندتعاط هسلوا ادغاک |لدتایح نکلوردقوب ف قوذ ندنعاط هسلا ظن

 هسایق هها کلا عم ییعاطو تدابع هک لب هسلواقوذ نوعا تعاط هدنعیطاضرف

 و  ترات ج * وا عير دشايت یاب ر < # یوثش #
 نرو هک هثنف هنکوا یرفغ ندنراسخ یلصاحو عن ر كنآ لوا یربغ ندقاناس»

 لاعالا بحا)ییب كنا روک هنس هداب ز یربغ ندر اسخ دوخایو یجب كآ

 | رسموا ¥ یوشم ۴# هیکیاناهشب ندلع لوا هناسنا هکر د(اهمودا هللا یا

 | نیلوا قود هتعاط هدنعط لوا (تقاع 7 دشاب وامان * تیقاع ردنا دوپ

 | نالواسسم نوجا تعاط هدتفاع هسء ک نایلتف هلرطاخ یافص ید اطو

 ۳ دوخاب و رولوا ندرانوا یوم توزع یان كنا هکلب ا :

E 7 سو 



 ۱ یبلفو هرانلوا قح قشاه یخدهدنرب ( راره دصار رظن نب ضوعات* رادع یاب

 | اب ردنب وس ین۳ هلرظن نالوا هل اهجوب هک شعد هراناو توف هلب رون قح
 | ندسیهلا راوناو رولوا هتخورفا نطاب مشچ هسساوا هتخود ندناهجوب ات هعوط |

 ربصزاتا یبسیا # دوش نوزفا ناج مس نتسشکزهک 46 یون $ رولوب اض
 نورفا كناج مش ندکمردب رود ن كرظذ نالوا هاد او ر (دوش نونو

 ۱ نوئحو ق خام اکش ندکرنص كس كب وو كالا نالوا تود اباد كنس رولوا ۱

 س دنآ شیپ * شد وت دهز زادرک هکر هاد كر 1 یوم ۰ 9 رولو رولوا

 ۱ اند نالوا هب و بج اک نولعلنارواوا تع هدالقام تان وب (شیو ابو و ابندوا

 | یدنک یدلبا الرت ییاسیند هک هنسیک لوشره هک رولوا كب وب كمنس یتلود
 | كسراووفردیک هاس ایئدوب رولک هدابزو ابد هنکو ا كنا زولک ورلبا ندندهز |

 یتسدقلا تیدایف یلادن ههالاقاک رواوا بلاطو حبا کس كسرو رخ هعككوا
 هک هتفا یکیرد ¥ یوش كعدحنه یدعساو ییعدخ نم ییدخا ادا ۱

 لوا هک شعد ی خد هدنر و قخ دانا رددرک نبش ور * حداد تخم ۱

 ۱ ییآ هکب رزوا كس رد هدنرب دقناوت هكا تا یدرب و اکس ادت قح هک ی هثسذ |

 | شوخ درک ناسآ وتر 46 یوتتع # هدکم روتک هدوج و یس یدلبا نی ریش |
 هک ینآ یویئدو ید کب رزوا كس (رخ زرد نکفیه ردار نیش وخ # ریکب ارآ
 | هقارپ هتضان رو تفشمو هندو رغآ لژوب یکیدنک توط شوخ ینآ یدلنا ناسآ |

 | انا رد نیدلا ف جرسال هکر دت راش هنفرط قلوهضو تصخر اكعد هبترموب |
 | «رزوا تاوهس دی ند سد جرخ نف ن دداا مکیلع لتع>اعو یاسمن هللا ۱

 هرزوآ تاهو تیقنح سو هيلع هللا یلص مرکا لوسر ترض>و ردشلوق |
 | قو ندنرمسع یخدو حلا يملا تشر مالدلا هیلغ لاقاک ردشعلوا ثعب |

 | ندسلاق قمعنلاو انا هنعهلا یضررع نغ یوراک ) ردراشلیف رب ذحص ندناکت و |
 | نم هدشد ھت رللوف ق>بانج سد ( هنوهیطا اماو دذ الهس هلهح دق هللا ناف ۱

 دب رپ یلاسعت ها لاقاک) هیشود هترمسع یخد لوق سب با دارم تربسع دعب |

 ۱ رگ نیا نع یوراک ) رواوا لوق بوبحو لوبتم كل هليا دا١ هدا یخد |

 ۱ (هعارع "ون نا بڪ اڳ هصخر قوتنا با : ها نا ون یه یبثلا لاق ۱

 هلو لئام سفللا دیک لبق هثف رط ءرسو تضخر نالوا ه دن د وب كلا ساما |

 ردن لسو بودن ئاج تنض>ر سفللا هیفضت دعد نکلور =< ررمص تاغ |

 ندهیس ددناوف نذل راک دادا دالا بهذم هایدنک يود ی

 ۱ لم بودا ترابشا هم عهدراموطرب مکن ای 2 نت ققتو نایداوا رساخ

 هک رارروب



 | راو ییاعمج تاتو بوق هدز ما هکر د هداروب نالوا لبام هربج ( باس لا قام

 ۱ نالوا هدف هکر داوا باوج سا زرحاع هکغا فرض هتعاط یر دق لوا نکلو ۱

 | كابا دارم كلبا فرمص نوا روما كیداوا فاکع نیس هب امر تردق
 | ارب ز ہد هسرزتسوک ید تاناصما وب ۰ دنلکش مئاوم رکازلیا عثم ندنا نش قح

 مهقنا اوتاک نکلو هوا مهلطامو ) کت رد-ذو ظ ه دشح نداراو لدو

 | ربالعا ند هبترم یکیاوب و یدرویب ( دسیپعال م الظب كب رامو ) دو ( نواب
 | تراشا اکا ر درسض هباباوا لکرد اقا اف هبنيم لوا هکر دراو ید هرم |

 ۱ هحره دو تب # و ذکر ود نزک هک ییرد 3 یونس ¥ ز رزرو بودا ۱

 | هوجولا لک نم یی ودنک لوا ج ؟ ندنسکیاوب هک شود حد هدنر( رظن رددجاب |
 | رولوا تبارب ز رد كروكر داق هل ردف هللا یب ودنک دوخاب و كدروکز جاع
 ۱ یوره مالسالا حش هب هب عو مکتت هفص هناحرظن هل سارو تر عهره ۱

 هدسحو نم لکو دس>او نمدحاولا دسحو نمر) ررروب تراشا رار وح ۱

 | جام یی و دشکرکا هلو هللا یدک هکمادام 4-یک رب هک رداوا مالک لصاح (د>اج |

 یدنک لوا نوسلی ند هللا امیج یئوق و تردق دو-خاب و نوسلوا یسهروک |
 | هیلکلاب ق> ی اش و هجیلوا وع لوا ردا و ردت ه دهنروا تشتئا یکیدبد |

 | (یونشم ۷ راثید هد هللانانف هسوک لواو رملوب یس هنر لاک هیماک رو هظ
 | ید هدنرب ار عج ا نوح ر ظن نیک ؟ ار عش نیا شکم هتفک یک رد

 هک شید نوڪ ا هسع ؟ نالق هره! ند هللا یفانف ۰ هترقو نالوا هدک واس طس وا

 | یک م یش رظنوب ارز هک مرد دن وس یرظن عم" نالوا هادو هنادوجوموب
 فلا عیطااب هلن اهیفامو اسیدو هلاشاوب كناسنا هباق توقو هتطاب عج ی داک

 كبح ایئدلا دهزا هسهک نالوا هدقب رط تیادناب و هدکولس طسوا سپ ردررقم
 ید یابند من وضع كن دح اهلهال ابندلا اوکرتاو هسايق لع هل د> هللا
 یراسکم رطاوخ هقرفنو رمذش یلفعو رشود هر هساوا كرات لوا ندسءاوب لاک

 كلرمسخ وهف كلام ضءب كيلع كمان ی نالوا هنوکوب س رشوا هنشاب

 رد علا هشد قوا هدنحا راک و لامو قایق لع هلاداحا یلاشءا كنو و هل د> ۱

 (لاصو عشب بش عن یاب هنشک * لاسیخزاو یرذکب نوچرظنزا هک یوتم # |
 لاصو مع كس رک ندنلاسیخ كناو ندرظن هناهج ند هع هلاک یخدرکا اب ز |

 هلع ردت سب نسرولوا شهردن وس. دکو لس فهن لامکلا لبق یرظن نالوا |
 ,دقدلوا خراف هلغارف ل اک ب وای ققتبف> كلا هج وب باق بودبا ليضع لاک |
 كااسنح ةحاجزو ایضرپ كناج مع كس ردنب وس ن دان دوا لر ظا ۳ یخد نس ۱
 شک دک ی رد ی یوم روی براش هاو واوا ا افصاب هاب |
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 ید كایملک:» بو هفوص ا شم هدرع:د مزب رد ولآ حرش یرتگاط:هلا

 | عاطتسالا قلم الا هرهنبادتجاو هللا ما لانتما ok کر دول ی کزژ ۲

 نئامز قبال ضارعاورد-_ضرف هعاطتسا سرد  دوسجوع توقو هغ

 لو ره هک.اب زلاق یاب ید نوا رخآرب ثوق نالوا نوجا لعفرب هج اضنعم ۱

 یراکوا ۾ دن . لوا تح رواک مزال كار د توقو نعاط: اودع ند هللا نوڃا

 رد هر سه تعاط س ه دو رلت ارز هيما رکال اال هوط یرما لواو هیلشا

 رولک مزال هلا ن ع دابعلا ء اتا هجر دلو هکر دوب باوج هرانوب اھاک لاعقالا

 ئ لوف نیە ز هاو زون روک نموا جاسنحو رفتفم هدلاوحا عی ها قلخو |

 نجا وا تع أ لوو «داوو هکر ولک مزال لاوسرب ه->ر دهون رولوا كهل

 رارروپ ندنلا ار زو هکر دیس سام كنيب و باوچ رد وماه یهذو یعاوب س+ |
 هکلب رداکدیرواندکلشا هل وق یدنک الةن- سم لوق یدورو كايهاوو نماوا ۱

 هللا ةا ی ةعاطة اال هک ردنوجحما نایب و حرش نیم مدع و یر |

 ندناو هلو ند ها ییاتما »یار ھو ىلا شا هتعاطره هسا 2 طتفم هلا قیفوتالا

 بلط تنواععو توقهفلطف ل اسغتشا هنتعاطو هکلبا لاثتما هما كنا اعاد
 مع ز ردام الق-سم یی ودنک ,دنوفو تردد یک هب رد-ةو هل زتعم هکنا 4 هسیابا

 دوخرگ هک ۳ 1 یونثم $ يلوا یغتسم ندناو هاف كيرم aa بودا

 | ضا٣ ہار یزهرجن یدسنک کات ( نامز نا مارو ت ردق * ناردنا ۸4

 ردوب تیدوبع لاک هک هدنامز لوازو هل یینوفو تردق ك-ه>وزوهروک هد یهنو
 نوا تا ی کل دوخو بغ هول نرمفص کالا دوخو بجع هک و

 ۱ مزال نالوا دریوع كو نوجا زاّمحا ندرمج نکاو ردهزال کلاس

 | دوخرج هک هننک یکی رد 6# یوم #* ررروی لقن ندرام وط رب زو هکر واوا
 ۱ همروک یا رگ یدنک هک ش ءد ید هدنرب (نیه : نم نآ تسندرکت معترفگ * نهم

 ماعلا كوح عد رد ممت نارفک روب هکلوا ءاكا ةعاطااییع فعاطتسالا عم ار ز

 تمعن رفک تارا ظا ظا ویل: ادا ردنا هکن کش كردف نالوا یتاسحاو

 | تردف * تشوزا ترد#نبا هک نیب دوخ تردف 46 یونثم ۷# ردکابا قسح
 هفیلکیردندناتردق وب هک هلبارظن هتردق نالوا هدک دنک ( تعوه هکنادوآ تمعت و

 | كنا یکعسوو تردق سرد (۱-هءسوالا اغ هل فاکیال ) نوح !قلوا رادم |
 لاو ل الا ةفصإ د رفت لزا دوجونع هراس عوهردوه هللاوا هکلع یتمعن ۱
 دی هللا لاق م الکل اهب م وه لق هلوش اهبلاهدابع هلا یعد هلک لوا اذهو ) |



 ِ ام ۱۳۳ 2

 كغ 1 EE ناباپز نآ رج جهش أ

 یکیرد < یونام ۶ یدبا فلا هن و یر یصیجج نیک د هڼرخآ ندنلوا نهب

 ءار هدراموطرب ) عوجر طرشو هدرک هب هنو نسکرا# ع وحوار تضاب ز هار

 هر ن رنا # تا دوس تضاب ر: هتک یکی رد 4 یوم * شم هلی وس ۱

 شعد ردلکد دنه دوس تطاب ز یخد هدرخآ راموطرب ( تست دوجرج یصلخت
 د> ردقو زب رب قجالوب ص الخو تاج لع یربغ ندا »و دوج هدلوب وب
 هدیج قالخا هدلوپوب رد لصاح لیصح تضا ر هنلوا بنهم یقالخا ه دشتاذ

 نددوج هداوب وب معو هسرولوا ترق ن دنباب لاعفا هللا مالا رسک رک ۲ صلخم |

 هک هتفک یکیرد" 46 یوثنم ۶ رولوا لید ردقوب نج دنا صالخر یزید |
 هلعوج كنم هک شعد یخد ءادنرب (وت دوم اب قتزا دشاب لرش هو دوج و عوج |

 هاوکزب نس رد هلن ةمضعبالا هلأ 7 هیصعم نع لو> الو هيا قیفوت الا ها دناظ ۱

 ك مس هاا ع وح ی ودنکه ساب ن دیدنک ی وحرو 4 وو یعوجو دوج

 هیلبا ذاا لکو ىهللا هدنراک ره لع نالوا یوا هابحاص هروب سا رولوا

 لک وتزج 4 یون ۶ هلوا میلبن هیلکلپو هلبق ضیوفن اکا نروما مسیچو
 مو ازب ز ( مادو چه در۵ قارا مرد # م امن ملا هک

 ماسقلا ملستلاو لکوتلام اما ردمادورکم یلکود هدخارو مت یب رغ ندماس#
 مت هک هتفک یکیرد هک یونیم ال : رد ماجرف ت داس ید لاغا را

 بچاؤ هکنلاس هک شید ید هدر ( تىق و هشلدنا هنرو * تساهدخ

 ثعاب ةمدخالو : دا-ءءالب یس هشیدآ لک و هسخ وب ردندا-,عو تفدخ نالوا

 رظن عطق ندد نوو تمدخ ار ز روئلوا لج هن دنزا و هدااان هکر دع هت

 لکون هکلب ر دساکد تع رطو نید قل میت یی و دنک هتشحو قلوا لکوتم

 م دصو یزگ رر ا. نه ءدنید هکر کی هذو

 یهللا ىلا عوجر طرشو شلنا ناب یه وت نکرو یعوج تایضفو یضایر

 | سا هک هننک یکیرد 46 یونثم 9۶ ردلوبقم ةدا بعلاو ذمدطا عد ید ماست
 ای ن او و تاپ

 | هن رپ ر راموط یددرب و هبارا پنل توز ز رو یه یدبآ جون یرغرب یرامکح

 ۱ هجنراو هنسادتاندن سا هتنايدبا قالخراموط لوا داموطو و یدبا يفلان

 ۱ رول وا كيد صلح كالا د وجو لذي هسق وب لام دوج هساراو لام هیحاص

 لع ةقاطالاربز هک دوبمم رولوا كرش هجر دقت یتددلوا ن دک دنک كنس الدو ۱

 ۱ ك غارف ندبلع نالوا هلکرش قجاوا هل وارولاو هد نخ لرشو رولوا شايق

 | سس ی

e. 

_ 
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 6 یراص) موق هب لیجما ماکحا ددری زو طیل #۶

 8 كد رش ماک>او قدا تاکواس بتا يه دار ناف الثخا دل ماوط هدلح و

 یالتخالا مزابلب ةقرعح اهیف فالسنخاال لاطاو ردبنریاغمو ضفانت هب رب یرب
 هق رغم تایراو دل خیام نکیل و ضاّثالاو راصعالا و بنارلا بس |

 صا شالا بس هکرا-خا و تانا تاغالتخا "عطا هعباوت عدم رب زوااک

 رار دیا معز فلاض و ضقاستم 7 4روح یا ؟ رد شاوا « دراو راتصعالاوا

 كراو ردنا لبو اتا یتلوا بسانمو رازواا یتالوا قفاوم هنن رابهذمو برمشمو |
 حدم هدنشح هل كنس یکبا نکرادض هش رب یرب تب ورعو جوزت الش زروایف |
 | رد لوا هدراو هفب رش ت.داعا قفاوم دن رالوبقو لو بضاتم هی راحدفو |

 | ال رواک مزال راصعالا بسا و صاهثالا باع ! فلا ساوا رظنام
 | ردمزال كليا لاثتما هی هفب مش تیداجا یک كنوب و هشدح اولص ان اکا
 هسلوا یتردقا و هسلوا یتعاطنسا هجوزت اما هصخس نالوا یف اطتسا هور

 لاق اک) رلوا مزال هئردق عم جوزت ه-ساک لالتخا هلاعو هساوا داغ نامز نکلو |
 هفالوهراب داملا فیفخ نعو اولاق ذاا فیفخ نيتالا دعب تم اربخ مالسلا هلع |
 | رصعو رذعالب موصاا ىلع ةقاطلا عم رااطفا حدو داوالو هل لهاال نم لاق |
 | هیدهفناط نالوا هم السا هد لوا ندزلوا داتعم هعوص ن کیا لک دراج هساها |

 | تصخر ,راطفاهصبجو ء كتصن (نیکسم ماعط ةیدف هئوقبط نذلا لعو) | ۱

 | ردنفملوا مکح هل یصا م پا مکنم دهشنْف) داتعالا دعب یدلر و

 | اذه ذوهبلا یار الو) یدلاق هدننح هضتشو محش نولوا خوام ند راسلوا |
 ۱ لوفب و هنع مهاهنب مث ماب هاخصا یاب دخ یلا نورتالا اولاقو اوئفط الت الا

 | سی ) ةب الا رخ آیلااهسننوا ةیآ نه عاام تا رمف ادغ هنع مجرب و الوف مویلا |

 | داففو لیخد هداسع ند ید رپ وزر ریزو لوا هسیدلوا كعولعء ههدتموب |

 | فقاو هلتعیق> هلیجما ماکحاو یدعب نتفص یکلکنر كب كناسع ترمضح یدیا

 | صاضشاو بنار بونص قیغح ینافالتخا نالوا عفاو هدلیجنا نویکنا یدلوا
 | یدلوا لصمو لاض بوب۰هلوب یدیحوآ قیرظو بویم هلیف لج هنادادعتساو
 | رد نح هدایلوا ییارط لاعفا ضصقانتو هدایدنا عايش لاوقا تافال-تخاو سب

 ی كرام وسطر_ ره ال رولک مزال تادادبتالاو بتارلا بس نکو |
 یدک کا ھه صڈ رخآو هنلها هبت مرخا هکردیلاح كصطشرا و كن هب مربا

 اره یش «یکیره مان یراموط تخاس 46 يونثم ۶ مهفاف زاوا مزال |
 راموطرب شم یالرا هبات ارمارپ ره ریزو ان سولو ل وا ( یکلسسم ید ۱

 4 یدزود #



 تا یا ی و و

Riےک ۱۳۱  

 و ها ی یدرولوا ,دن وآ ۱
 4 رب زواب ناهشب هاش ماغب ۴

 کس
۱ 

 4 هاش (اهمآ رآود ناهنار ماش # اب هما واو هاش تا یوسه 3 1

 < یراصن موق زا طبس هدز اود ناب #۴ _ ۱

 ۳ كر ژووا ددو دوب ىدززلۆا ادج هد ئو كنا هک ی دنا هدو كارما ميج ۱

 یناهنییهب یدبارا ویرلماراهیعخهر زوو تهاشیداراو رلماهب دت « هنرواكرب زووا

 وا شد يک یون ۷ یدیا راو یرز یرزو- جهر ووك دو .مارا و + و ۱

 بوتکم هاش هنکر واكرب زو لوا( مدن لدنك غراف دوزدما ٽو * قم ی اک هشتش و |
 هلا غرافودازا ندرت یلکوک م :یداک ی وو كن هدعو لوپ من: یا هک د را
 هد رخ نعرا: >| یناهن ەس كياطیشهدیوب دا مهند: ایا لاسراربخمرب زو هاش ۱

 یاوئو هلیف یس هند هلازاو وګ كئدناحور یاوقات ردیساا الا یبهرو نم رطاوخو |

 هوا هدوسآو ۾ هک تغارف ندع هن اطیش هساکءلا هلازا لا هلازا یبه-ارونو تا ۱

 (اهتف یسدع نیدرد من کواک * اهش مراک نر : ی ردنا شا تفك 4 یوثم ۸ ۱

 دنا ید كناسع و ید هش یا یدتارپ زو هد نا بونکم |

 بولاق بی زلوا اله انطاب و ارهاظ هلبا ین كناات هک مغارب هاتف ۱ ۱

 )هلو راتفرک هن وع |

 هک یولثم # ردهساذعم هلو كولد طم رد,دننای , كطبس یکیانوا نداراء اصن

 وراد نوا یسع مو ey 4 نانا * گراد در موق

REE۳ هد #  RRعبانربمارپ كولب ر ره ا  _ 

 هدنا 46 یوم # یدشلوا هدنبهن ربما قلا اند بابسارلیدا

 هلرلنو ربها یکیانواوب (ناشندب ر زو نآ ءدنب هتشک * ناشهوفو ربما ود ناو
 مرا سگ هل ەرە ص ەد یدثلوا ,دنکفاو هد هلا تدب رذزو لوا یوق

 یدیشاوا یدیص و دا كناشاد رب زو لوا رلنا یعم هرزوا ردهنویردشلوا عقاو

 ( واراتفر رد هلج یادتوا # وا راتفکرب هج داّیعا % یو ۷# رولوا كعد

 ید رقبا تفلا هود هره هک ی دبا هرزوا یزوس كرب زو لوا یداّتکا كن هلج
 تفوردوا شاب 1 یوم ¥ یدا هدزوآ یسورو راتفر كنا یعادتفا كول

 مدره نس هدنعاسو توو (رع یک و د رک یداد ناج *رماره تعاسو

 هان رب J م فرق رکا یدزرو ناجرععار ه دهد ره ی هدتعاسو تقو,دنک وا

 ي لوا

8 

۱ 

| 



.4 
 | رش یرااو هربشر هاظ كشر سپرواوا كعد ید روابق نکن یکعدلوا له اکو |
 ۱ پودیا برما یی هفب رش ادو ها هنفددلیف ررضا نههو عفاناتروصو هشپدلوا یعاد |
 | تسد * ولو تس دیفدارگ هره رهاط 4 یوننم # ر رروپ مهم د عمو
 ۱ ردیکیو ضاب هجرک | یرهاط كن مرمت الث ( وزا ددرک هيس رم هءاحو

 هد هرقن رواوا ءایس ن دنرلا كن ءرقن لوا هسءاجو لارواوا تأرف هلون مضون
 | نامزقوج هد هاج بیجو هسباص هللالا ینا هدوک رب هکرد راو تیصاخوب
 | لوا هچ رکارابا ء ایس ین هماجو ىلا كنسي لوا یرثا كنا هتپلا هسسنوط
 | ند ارهان هفرخ نم میاصنو هرمضم تالک كال ذك رد ونو دی سا رهاظ هرعت

 رود یرثا كنا اسنعم نکنیلو ردیک ونو ضاس ندنهج ینیدلواقاعتم همالسا

 هجراشاآ 46 یوم 2۶ رد ررعه یسلوا نورد ترودک بجومو نط اب تل
 یور خ رمسهچرکاشآ  رخالاث (رکنیراک هیسوا ل هفزوت#ررشزا تسب ورځ رمس
 | ندنرئاو ندنلعف كشنآ لوا نس ندتهج هلهشوررش رد لک-ش ینارون ینعد رد

 | ايس یس لوا هتبلا هک یواعو ه قاب یت هنرهالثع هللا رظن هفا راکهیسنالوا

 | باذکو یبا رھ تاذکر ولوا یتاسلطیرثاوراکو ینارون یلکش سپ روااق یبکرهوک
 | یرونرکاقرب 46 یوئثء 9۳ هلبا سابق ءروک هکوب یاوقو یتامف كرلناوا یعد.و

 | قاض هدرظن هچرکا قرر ( مصب دزد تیصاخزا تسه كل *رظنرد دیا
 ذخ او راصبا فطخ نعد قارغوا یرمهب ردن د تیصاخ كنا نکیارون روک ر ورب

 | لبةوایر لها تالذکرولوا نرم هروک هنسارپ بو شاهزوکارپ ز كلبا راوناو تبور

 | ررزتسوک رونرب هدرظن اره ظ یوعد باحعانیابا یدصا هد اشرا سلا ةیفصن

 | ردن دنیصاخ كرانوب نکیلو ژروش روكى کی یناصرونر هدسان رظایرلب دنک دوخابو
 اما رسپ رضب كرل ان وب و كلا فط یتراصبا كرا اط نالوا دعت |

 | قوذ ب>اصو ءاک از هک ارج کره ۹ یوم ۶ كابا باس یب قارو ت تاک ک اردا ۱

 یربغ كفوذ بحاصو ءاکآ هککره (دوب قوطوا ندرکردوا تاک * دوب |
 | هدش وب كنهکوایزوس كر,زو ی دبا لک د قوذ ب>اصو رادربخ یتعب يديا ۱
 | یو قوذ ی هدامزو 2 ؟تن یدااق یک هدالف هدنناجندرک قب یدلوا مان ۱

 | لرلیحدمو ییا رع نالوارب وزترپ یبکرب زو هسن اج ندرک ك رل هسک: نالوا مسی

 ۱ ردشلف هد الق.هنب رانی وب یس هفرخ رم تاسلک كرلنا یرب رهو شلواقوط یوق
 | ( هاسار یسع عابنا رب زودش * هاش نار ۸ رد لاس شش تدم ۹6 یوم

 ۱ مالا هباعیسع رب وزترپ ر زو لوا یراد۰# لب 2اندش ارعهو قارف كهاش |

 ۱ بواوا یوأمو ءاجل م هبیرمغ ندصاوخ ییسب یدلوا هان هشءداوت كنب راترمضح ۱

 ۱ مک يمآ شب * قاخ دریا ودب لکار لدو نيد ۹ ی وشم 2 یدلیق ظفح |
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 | هبا تاب کات نس هلیق رذگ ن دک د ارع خيججو نس هلوا هدرح لاسفلا یاد نیب |
 ۱ لدل یجوا لیصت ك رکاتنشو ك رکش نس هلو نت ذبث يه هب دءرسم نداعسو ۱ ِ

 ۱ هام یزهرزارب زو نوچ 4 یولثع ۷# ردشنلوا نا . «دلح چاق هدنحرش ۱

 | لو نعد ندکلنرهز یک دوهجرب زو لوا (زامزا روایمر وتار قلخ * زاسم |
 | قاخ بواوا لضم نسهمزود هیاعرمس هکیدننک ن دقلیچایق لالضاو ی روا
 | هعردتنا هلرت ىزابنو زا هرلنا ینعی ةمروتکو راقوب ندزاینو زاغ یراق داوآ روما
 | (زس هش زولرادرکم زاوا ه درک * رب ژورفاک نآ فک نون اب 4 یونشع ¥

 | لوا ندئس ةليحوزکم ی دیا شلوا یعصان كني داتووص زززو نالوارفاک انطاب لوا |
 | « دنروص لثلاق لاح كلا نسعب یدیا شلبا قاسمراص هرجا هب زول انوکرب زو

 | ددندلیبقوپ خذ یرلبارح هنامز میکتن یدرزکب هیاولح نالوارپس هدننورد هن زول |

 بحاص ۳ رهاررب زورگم اراصت ناقذاحند رک مهق %

 4 وآ تّمح یو دیدیعیتذل_هواتفک زا دوب قو

 PR دنزوسع كرز و ری لهاو قوذ بحاسص هکیک ره نداراص |
 ۱ كنا ین ین كلا قلیجآویدروک تذلرب ندنمالک نالوا قلعنم هتعصنو ظعو
 ۱ د اسو ت رای اطا هک ی دروک توالحو تذلرب ارها ظ٤ دنطافلاو ,دشخالک ۱

 | یارع « ذنوب دایع نادر زو یدی!شابق جاودزاو شلوا تەب هاکنا تاالضو |
 | رهاظلا بس هقلخبویلنار وز مادیداتشراو تصصتونالوا ناذک و یعدمو |

 | هک یوم $ رد هغاسظ نالوا لضعیرلنا نطابلابس و ناليق تهك |

 رخ. دنتص) رب زو لوا ( نخب ر یرهز دنفب الج رد هه او تفکییاهتکن

 یی رط ناخ یراق كم هتک یخ و راک ۱

 | نعي یدرد لّوا تسس هاج هدنش اوقو بولتا كنم الک نعد هدزنا یدربد لوا ۱

 | ضي رحنو بیغرت هفح قب رط ندنزهاظ كنا هک یدراب وس مالک نیهجولاوذرب |
 تعاط كرو لوا تنس هراناخ یساتشعمو را كنا نکلو ید زولوا هة كلا

 یتتعه هسرولوا تمارق هلبا هرمه رمسکر ا رک ایدروابق راعشاو ماهبا یکعد لیق |
 یدنارب د لوا تسخ هدتح هار هعماش یرهاظ كنمالک كنا هکزواوا كعد هلب وب ۱

 ارهاظیاعم كنا نعد یدربد لوا تام هناج هلتراشاو اجا ةفخ هدانعع كناو |

 تسس هئاخ ندربا كاو ید ر واوا رعشع *یبشرب سپ رواوا كعد لوا تاج
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 یډسج هک یدرب و هرزوا ديما لوا یدرب و هلل س ینیب و شوک ( دسر نانیکسم
 كننیک اسموارقفكناراصن ینعب هشریا ها كرلهراعب و نیکسم یرهزكنا ندنشین |

 < یوشم ۶# هلیف كاله انعمو اتروص یرلناات هروا مز ندنشن دسح هنلاج

 عرصم (دنک نسب یو شوک یب ناشیوخ * دنک یب دس زاوگ یک ره
 رردقت سپ ردیضام هنسسا م قەرپ وف ندنظفل ندیدنک فاکلا معب دنک ء دل وا
 | دیلبا دصق ررض هّملخ ندا هرپ وق نور نددسح هک هشت لوشره ی

 | نئاج فناورک نتاج عم“ كناسنا دسح اربزراباییب یہ و شوک ییاطم ییودنک
 | یوم ۶# رولواداب ز فلکت هدرلن امار دلب اق نعم یخ د هلهج و جافرب هچ رک ارابارف ی

 | هحار رب وا کر داوا ین ( درب یبوک بناجاروایوب * درب یی وب واهکدشاب نآ نیب
 م اشم دارم ندید هالبا هندناج هلګر ینآهکر دلوا هدهګار ه ودوقوق ندد هبا |

 | هنبناچ كنس هلع تق ینآ یناحور هحار و هلا یناحور حجار هکرولوا یتاحور

 | نآیوب * دوب سبب یب تیا شیوب هکره 46 یو ۶ رواوا تعد هدلبا
 | ییوب كلا هککره ردهجو مهو ردقو یو کا هککره (دوب ید ناکتسوب

 | دارم ندنورب اریز ردزسنوزپ هسیک لوا هدنفیق> نااوقوف ینروب كلا ندد ردقوب
 ۱ هد لوا داره ندب وب رد هدتس هبا ثم م دع هيملا هحار مكنوجردقملا هعار

 لصاح هلوب لو-صو هدش منالواقبة>راب یوک هل بس كلا هکر د وب بوسام
 ا هک كنەسوكر ردد ةحاردا رم ندهحارو نب نالوایونعم دام ند نی نعم

 | ماش م هسوک لوا هسلوا یسهثطاب هءاش توق كلبا م امشنسا نس هحاار نرد

 | رکش ودرپ یب وب هکنوچ 46 یوئثم # ردزسنورپ تس هش رابحاص یوله
 | ینرکش كناو یدنلبایوب رپ هکنوچ ( د روخ شنب و دمآ تمعن رک * درکت نآ
 ۱ هد رب ندسلماک نالوا ید جاور ن دەم رب بلاسط مکنوج یت یدایا

 | ماعشتسا هلاج ماشم ین هحافرب نالوا صوص هایش و ی دا هصار بوس
 . لوا هیلبا یترکش كنهبذد حمار لوا مکنوج هیلدا یترکش كنا هک دکر ک یدسابق

 | وح یس هیئاحور ماش توق یە یدیپ قنروبو ی دلک تمعن نا رفک هسک
 | هسک لوا هلوا لئاز ندنورد هکت وف نالوا لباق هغملا نسهحار نید سب ی دلبا |

 | رفاک مالا ةبفاع هاب ذوع ه-سرولوا مصم کلب روااق هرهب یب هد هینید تمعن
 | ود دشاب یرکتب وکینوج*نارفک هکنازتمعن نارفکو شم( تب ) لیفاذهلو رولوا

 هد رم نا شبا شیپ * شاب ہ دخ, انارکاشرع نکرکش 46 یونثم 2 نارنک
 | .دنوب دارعندررکاش لوا هدب هرلیج دیارکش قیفحوهبارکش (شاب هدنب اپوش
 | .درم هدنکوا كرانا ردرالماک ناللسیقرکش هىو ونعءو یروص من كنيلاسء قح |
 | تیلاک هکر دک رک قلا دیرمو هدتش هرادش رم نالوا رکاش ینعب لوا قاب لوا |
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 ۱ میهارب ك دیا اوب ی )3, ها “او ۴ ھارا یا )اانا یا ( ادهعو) | ۳

 | فاوط ( نیفناطلل ) هاکلکءد یقین ےب تالبا رباط ( ییئارهط نا) ھليا او |

 | خد( دوج“ ا مکراو ) نونا را توا حام د( نیکان لاو ) نوا رل:دیا
 تاروذاق نم بلع)اربهطت امهان فا یا ینابشاماا لاق نو عا رادجناسوراهک از

 | سانداو یوسهلا یاود ساسجماو ناطیشاا ساوتسو ساییراو یسفللا ثیداحا |
 | بلقلا لوح نورودب نیذلا نيقاتشلا نیکل.سلا یا نیفئاس طال یوقلا تافص |

 ۱ سا تان وان ال هی نيا بالا مام لا نیاصا وا نیک اسعلا 9 مھر سی

 دوعا اضرا هت جو ت افصاا ىلج م اوم لا وغلب یذاا نیمص الا مکر او

 هبلقرتهطت .ینبسانعم كنآو ید راک ینو ادب ترض+ سپ ةا ولآ ف نیا

 اب یل وڈ یار هط رارزور مکترولیف ناب یکناکاپو رواواتراشا هیلفربهطت |
 ۱ بحاو هک ربه طا سا ر دساییف يد یر هیلوصا 28 او ز ردناس یکلیا

 | هلادسنع ةعكلا نم ف.رشا نمودم ا ارز ىل والا قد رطب بلف معطت قصلوا

 ارون لوا هسچرکا ر دیک یهلا رو نط ایباثب> نم دسچ لوا یا عرصم
 | بک م ندنیطو كاج ك ءبلیق رظن ھن ھا نظا كلانا ردیک ات دسهیج یمساط

 أ نزرع ویر دین ر كاناپ ررارمءاو مواعو كنيهلارا وا یاب و رد د چرب شلوا

 ۱ نالوا « دنورد یانو بجو ار ز ردشاوا ماقا و یک مناط یاخ دسح هروآ

 | هنهف كند نخ نالوا. دنورد هرانلوا تزف ناطرشو نمّرسوک یرون : مک | ۱
 ۱ و یوم مردم سو[

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
 ا

 ندشفو لغ ینورد ن-ب هرزوادسح یب هکنوچ ( دتر اهیهایسا راد دسح
 | رافلهایس هلکوک نددسح لوا نس هیلبا دنحورکع هرزوا دس نالوا قناص

 | رفک و هایسو ه دتلفغو لهج تان پولوا لد هربت هلیبس كلا هک رود ا
 ۱ رسوب اخ * اب ریز ار ق ناد رموش اخ 46 یو # _ نسرولاف « دنیصعمو
 | یشاب ل دبح نیاجزب لوا اخ .هاتلا یغایآ كفح نادم ادر ارس ا

 دمو و دوجو هدسح زکر ه هبا قارنط «رزوا
 باب اسب رک EA ATS بسم

 (قاد داب قب و شوک نلطابنات * داون اننا # داوت شدوب دسحزا كر ژو نا هک یون #
 | لاب دسح رد هداه لضا دارن یداند دسح ییصا نا هک كجرب رو لوا

 | یلوف هللا یراستخا ی دنک هربب تبع تهی یدرب و هلب یس یی و شوک هلیا
 ناج ردوار زرد ۷ .دررچ ل نیز: هکنا لاب £ یون 7 یدردسک قندویو |

| 

۱ 
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 چ ا ل

 كنقبقح بو لوا هک لبا لاوس ندراترمضح زب زعلا یب هما سدق یدنفایبلچ |
 ۱ ادس:فااک | نالوا Fe هنلاصو كب وپګ وو رولپ اعلن رط كإلاصو كياو

 قیرات س*زکا ردیسسٍب م ید ثڈ نف كنب زلرمصع لم اک یکراوب یتعب رولیف

 لوا ین وب دوض ندیینذا یپلچ نیدلا اتسبح ناوی كف كفوش وسع لوا كاد م هلو

 هعص» ندم الکوب تیپ با هولتبلوا هدر صد لوا نسب رد هروک ۍلالوا هدرمصع

 كن رازنیضح سم نالوا تع رط هابش نینسا قلوب یتقبقح باتفآ یا هکر دوب

 لوپ هناا صو كب وبحم لوارک او توط یندا-شراو مما نماد كنيلورپ هدنم ممذم

 رولوا ع د نبا لاوس نف رط كناندلم اک د ثمر ولت :نصنر دلا ما بح كب راو

 رکا ( وا درشابار سالبا دسحرد * واک هررد ار درک دس>رو + یونثم ¥

 .نایفط ینهد رولو اولغ نوا نیما سلبا هډ دسح هئوط یزاغوب كنس هدلوب دیب>

 رذح ندک ابا دیح هم ارکیایلواو هما ظو جب اشمهدنوب رولپفژوابتو رولوا
 یو بویلیا دمج ھم اللا ميلع مدآ ترباوح ناطرش میکتن ردراو هبت هکلبا

 هرلناوا لو لل ذک یدااق مورحم ند د اوفو عف ان هل نالوا مدنا بولوا شک
 ' راک نالوا شک مس پود هنمربخ ناو نالیق د بح یک ناطرش هرلالیق باسم راو

 مدآزوک ٭ یوم $. رولاق مورج ,ندنس مريب دئاوفو هين عفلنم كرلا
 ند د ل نایطش واک ار 3 ( دنحزا دییحزا دراد ۹ تدا ا تح زا دراد كت

 | هک ندن دس> ووط كنج لات داوس همهحا نو روطزاع ن دهالتاا ہیلع مدآ

 تفاعسیدا ها تعواطعو تع یک هک الم 4 . زلرم اوج غالسلا ةيلط مدآ ۱

 ۱ یتداعس كنیدنک ی دلیق تفلاخم بویلبا دس> اک | مکنوج یدرولوا لصاو 4 : یدبا | ۱
 I تو حس

 رد بمص نیز هسبفع 4 یواش: ید روا ناوی كنتلود بوئوط كنج ۸ |
 بعصاند دسح ول هدفح هار 4 حسن هارمه دبخ شکتآ كیا هه تس ارا |

 (یودم ردلک د هارمم اکادسج هک هسوک لوشوا:داعم یا ردقوپ دهعرب راوشدو | ۱

 ف اسا دد ول ( نادن اخدشاب ۰ دول آدنیح زا *نادب دمآ ردسج هناخ دج نا

 ی رولوا هدولآ ناداخ نددم> ندرط لا یا لب یداک یس لاح دج

 ٭ یون ٭ رولیف ثولم ییناسنا دوجو نادناخ هکر د هصبق تفصرب دسخ

 دسج هچرکا (كي ها درک كابا ردسج نآ * کیلو دثاب دسح "ناخ دسچرک |
 یدلبا كلاب وبا لاتو كرابت هبا ی دسجوب نکیلو رواوا دس> *هناخ یاسا |
 یهلا ریهطت هک مادام یک یکیدلبا لاب ینرا د۔ج كنایفصاو ایلواو اسلا کت |
 | دسح "هناخ ی درج هی هلو رععو لع + ام یندبج اخ نوت

 ناس ی ییبارهط < ی وثم رلبا راعشا ید“ هتک كع دراوا نلاخ ندفلوا ۱

 ردیبتقم ندتآوب هدورش *ب ۱3 شیطرا ت تسرون چک * تدیکاپ |

E 1اندهعو  
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 هویت دینی ابلوا شفت :كسایحراخ دوجوو و ۳۳۹ فو رد ادخ ۱

 تانکع"یبیمو تادوجوم ریدمارب ز ردیشقنو یروص كنهب دم تقیقح ام هل ۱

 ثنا هسیلکلاب لاعوب هلوا هبدج تعة> رارتسا رهظع هک لمکمو لءاکرهو ردلوا ۱
 نا میکتن زردیا فرصن دنا ءاشیام ثبح رواوا یک یشقنو یتروصو ید ج |
 یدهب تلهب * طاب رو نمو الا كالفالو * رەش * رارروپ یرل:ریضح ضراف |

 نیلفالا بحاال ٭ لیلد نبا یوم یداو لیردنا ٩6 یوشم # یتثشء یدھلا |
 ترضخ هدم امنا "روس ماعنالاو ناسحالا بهاو ترضح ( لب رک ۱
 الف ) زرروب هباک> ق اوحا نالوا هدنلاح ءادىم كمالساا هیلعو اس ىلع لیلخ ۱

 هس دابا رس بوب ودوب لیل ییرزوا كارا ترضح عانقو (لیللا هيلع نج |
 ملاع یا لیلا هيلع لطا الف هکرید بودیا لیوأن هلبا هیناع»ج تعبط یلبل یناشاق ۱
 یر یعییلبو ا یدروک یرزدلپ (انکوک یأر) لواو ءابصق ةین اعطا ةمبطلا |
 دجوذا ةنناوبح احور تاعسلا سفلا ىه ىلا یناسن الا لکیهلا توکلم بن ۱
 كن | ردنناویح حور هک یکوک ناسا سفت لکیھ نسب هب رتو هناویح هضیف |

 هيلو ا ترضح ( یب راذه لاق ) هسیداو نضیفو نس هيب رو نوی>

 ردع ر €: یاویح حور بکوکوت دلت وأتو ردع ر من و بکوکوب هکیدید مالا

 حوز نر هدلب وأت هسدلوا لیاز ای هو او ( لفا الف ) یدید
 ( نیلفالابحا ال) لاق هسیدلوالئاز هالفنودشر رئآو بلقراونا ییفص هبناوبح
 مسطایف نر ریاسغلا یا یناشاقلا لاق مزا تبع هرابش نالوا لیاز نب هک یدید

 هارو تدس>و قیرط هکر ارزویب ملت د راکدنواد تربضح هب نیسبجتعلا ۱
 راو لسیلخ ید نیلفالا بحاال هناناک شوقنو هقک نمس امهرو لبلد هئرع بانج

 نماد * بایبار یباتفآ هباس زور *۶ یوشما راهنز همر و لد هب هلو |

 یهلا ثياسس تعب لوب یبانفآرب ند هباس یروب (بآت یزیزبت ںیم هش
 بو سم هزب رت لول قی دسحا باسفآ ندنس ره اظ دوحو كيلو نالوا

 كسزتسا قلوب یتقیقح باتفا ندیلو دوجو ةباسركا نأ كوب نءاد كنم هاش
 ك راترمضح زب نما هرس هللا ش دق یزپ ریت نیدلا سهم نالوا ندم ها

 هد اد لعوب واذ تانغ هلل كعد كوب هدنفل باست ؛ توط مکحم ینداشراو ما نماد ۱

 ۳ نا بناج ینادنهر ( یون ¥ روگوا لامعتسا دنس انعم توط م کج |
iiinیو ور یر  

 كبارا لوب هتنلاج سرهوروسوب (شربب نیدلا ماسح قلا ءایضزا * سرعو
 بوبح :دنون نکیل روئلوا قالطا هبوکی وکو هناک سرع هتساتعم نوکو درود
 رکا مالکر ید رولت رب و یسانعم مانهفتسا هد ین ادنروللبق هراهتسا هنسانم»

 E كىرلتب لوب هنروس یلاصو كاو تا
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 مم

 ۱ یداوا شوب یڈکرت یرع لآ (ڭقتەباس راکشرد ندب و ندب ودزآ ۰ | تفررع دش يها

 ۱ | ندکلب تفت هدنراکش كنهاس ردساغ رک ذم درفم یضام لعف تفر یدنک یرع

 1 ندکاب هدنراکش كنهباس ردهجو یدو یرثوا ندکلب هلبا تیمرک یی«: یرنوا

ا شوفو دتفيرف هلرکم كنا هرکصندقدروب نایاب یدلواثرار درب
 هنس ره

 هل سیس و  هنسوب تاچ تاجو صالخ ندمادو دوب كهابا نالوا هشغشو راتفرک |

 دشابوج . نادزپ *هاس ؟هاس 1 یو ¥ ررروب بودنا عورش هن هنا كنکیدبا هن

 یھلا لظ یتعب نادزپ "هیاس كهلبا لوا (سا هناسو لایخژا دناهراو * شا هب اد

 ررتروخ ورک ندلایخو ندهبیاس یآ هوا ی یو هاد هکنوچ ناشلاعیلو نالوا |

 (ادسخ هدنزو ملاع نیا درم * ادسخ . دب دوب نادزب یاس 46 یو # |
 یضهدیه كلاعو اد ودم لوارولوا یسهدش كنادخ دارم ندنسهباس كنادزرب

 یدلیا راهظا بودیا طسب یفاضا هعن یب یعراخ دوجووب كب ر یی رد راهظا
 | نکاص هدعدع هش رخ یاشاک لظ لوا هسرابد كب ررکا(انکاس هلعج هاشولو) |
 .( السیاد هیلع سا اتلهج م) رولیف مونکمو مدعم هد فاطم بيغ بولیق |

 لظ هج وا سە ارپ ز قدلیف لیلد هنب رزوا تلظ لوا یسمش قدلبقزهرکصندنا
 ثناشاک لظوب قدلیق یلفع سعر سەب ردلءع دارم ندع“ لوا مولعم |

 لظاا كلذ یا نطق 0 هلوا ےن e رو یو لیلد دن :دزوا

 کی درویپ لامن ق لا ۳ یانعم و شیب روم رخ ۱

 هکر دایلوا شن تاناک "هیاسوب وردتانشاک لظ قیا لها دنع دارم هرکصندنا
 ید هساوا عچار هشت ك اوا یی وک ردادخ تاذرون لیاد ایل وا ل وا

 | تاذرو لیلد تاشاک لالظ نالوا ایلوا شن لوا هک یم هرزوا هجووب ردزاج

 | تیعوشلوا (اوتومن نا لبق اوئوم )بجومرب ندلاعوب یب ردیس هدنز كنادخو
 ردشلوب ییااصو برف كلآو ردشلوا هدنز هلبا یلاعت یادخو طق تغارف یک |
 ربسا یا (نامز رخآ نما درد یهران « نامکی روز رکوا ن هاد  یونثم # ۱
 یداسیقناو نیەت كنآ ین توط یننماد كنادخ یاس لوا | نوک الوا اند "هیاس |
 نعهلتروف ندقلوا ۳۷5 كنامزرخآ مان" ناک یب تا ثبشت روغلا یلع هللبذ |
 نسهلوب تاج ندعو نتف نالوا عقاو .دنباهن كنامز دی ههبشق مکان ی |

 (تفادخ دنشروخ رون لیلدوک * تسابلوآ شقن دن لطآا دم فک 4 یوق ¥

 رظن (كب ر ىلا رت لا) رار روپ میکتن ردسدتفم نده رک تبآ نالوا هدناقرف “روس |
 یدلبا طسب ی هللاحهن (لظلادم فیک) هنتر دقو هنءنص كکب ردجاب ن نسبمرعا ۱

 دا رم ندلظ دم ردئانوکء روصو تاشاک لالسطظ قیفصاا ها دنم الا رم نا ۱



 تیک یا تن O ی a اس

| 
| 

 ٤ک ۱۳

 هدنشود هک لوا ال و 1 در و از ۰ OEE باوخوآ واد دال روح
 ین هو ر کود بآ ندو هش ها, د هو لوا نیو دروک" یک یروح نا |

 :هروش ندار لحن من هک وچ 46 :یوتش $ رولوا مالعاخا هلی ناطیش |
 هر هروش نیم لات هک وچ( تم رک یویزا ناتخ تما دو وا # تر ۱

 ندا ایخ یدچ اق ندا لارخ ئاوا راد نمد ر یدالک هداك لوا یدکود | ۱

 لارخو دب وهو اوه هددارا درب رع GEN شود یآ ہک ر دنا ظ بغ دارم |

 , نازاو-» ا ر (یفءص 1 یوم 9 رک 6و هک لیلا فرض هب وژرآو

 كلاب ندا هن یک نالوا,مال-:> ۱ لوا (د دیا دب شن نازاهآ و دناب نو |

 تفیفحو رها طظ هلب راّتعا لاج لواءآ رروک لابانو دیلد ناتو نع ادصو یفءط

 رواوا پبس هنک الهو تاالض كند يک ھجن هک ندشقن نالوا مودهم هل راتعا |
 رد او خو دەم نده تهیفحو ره اط هلرس> تروص هکر داماد دارم ندنو |

 قح ترضح لبس ینیداوا نطاب.دایم نددیدات هک ردز ان ید نسو |

 ندب دذ نالوا راک او دد لدی ات لوا بواوا اد دارم نداد دب شلو ۱

 | ررروب بوبا ع ور را باش زخآر , هدتصوصخ اید سا هشد |

 شو ره نارپ رب دود ی * شا و نارپالبرب خر ۷ . یو ۱

 یبوجوا یک شوف ءرزوا قاربطرلپ یسهپانس كااو یگگیدیاذاورب هدناج تالف ع |
 دارم ندهباشو زدهیهاا تاضصو ءا دا ندد رم هدنوب هدلاح ینیداوا

 دور ۴# دوش ها نادایض یهلبا 6 ی یون ¥ رده واد تالابخو لسوق |

 ۳ 6 رلپردق لوا ر رولوا یجدیا دسرص ق ةباس لوا هلنار (دوش هاعيب هکننادسنچ |

 ربسخ ی 4 یو 9 رلبا لور اکا قرع ارپ ز رووانسینرد-تقو نسیم |
 هکر بخ ې هللا لوا اتا ها نآ لبصا هک ره: تساوه :سکعنآ عزا |

 ییسضا.كنهیاس لوا هک هبا لوا ردربخ ین ر دیسکع:كغ مع نالوا ءداونهوا هنا سوا

 نالوا هلبا ردیبک :غ رم هبهلا تافصو اهماو ردیبک لظ لایخ هک اتد نمی ردهدنق |
 تان دسبهلا تافصو اس یشیارآر شوقن نیدوب کر قو یربخ كقت |
 سپ رد د تقیقح ًبنیع یلیسصا ث.روص یار و هیاسوب و ردیل الظو سوک |
 رولیق ماه ینرع نالسیف نیس هنب زاکشو دیم كنهنارب و هناس نویوف لدا | ۱

 ه یوم ۷# راررویب بودا لدی میسکتن رولاق مورخ ندن 7 اذلاپ دوصقعو
 | كلبا راکش هلباوا (وحو تسجزادوش نلاح ششکرت *وا هبا یوسب دز دارت |

 | ند هی زولوا یهتو یاخ یشک رت كلآ ندیعسو بلط رتاقوا هتفئاج هیاس هندصف |
 | یشکرت كلا ندنربتوجو تسجو رای یر هلناج اید "یاس نیساوف ساقلا ماه

 | م شکر 1 یو ¥ !رلرزاو ج ےکدن ردرج" ها رسانی رولاق ناخ

۹ : 
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 ا
 | یک ردبیصا نو رهت ن زر داسر ده اث« كرا از ددو نایاوا معو قشامو ر دمژال

 روا هربطن رارروپ بودیارب رم رفا نس ها كن الباو نوا نژوما جوت راه ۱
 نون وئزا * یی و ناک ههاخار یا ثاک «یم) هو لاو زار لا هصذ

e |یون تی و ا 29 ن ر ىلاي |> (یوغو  

 | دی هدایز 20 وخ یربغ نس هدا ( نشى نوت نوج شاخ

 هل ینیقع هاب هفت نیساکد ق اینپ هکنوج ن س لوا ما یدشاهب |

e |کرام دهام ین رس كهللا ءااوا ید ماوع: ۳ ۴ یینبدلوا رداق کا دها  | 

 | هلئروص مچ و طو“ نوع هکلب رزراوارطان هلابحو اضر نیا ار ز زدرلاکد رداق
 لاج رانا ټر وارو تم ئا ون "سید رانا ندنزوک رائو سا ۱ رواوا رطار

 | ردوا تسرادس کره € یو. # رزرو روا اف مور ندئ بس هد هاش لام ڪا

 لاوحاوب رادیب هک هسک لوشره (رتب شب اوخزا شب رادېپ تسه * رت باوخ
 ندئ اوخ كنا یلرا د كنا رد « دوغ باوخ هدا زوا رد راد ربخ نداد

 هدول راد اما ردپ رب نداسد لاوحاو ندرلهانک ن کیا هدیاوخ ارز ردیف ور ۳ كب

 أ رو بک د یاخ ندن ایصع و !طخ ب واوا دةم هلا هب وند دورو نڍراه ات

 | (م نآ دنب ردوچ یرادب تسه * ام ناجدوبن راد یک نوچ 46 یون ۲
 | قارادمی لوا هلوارادیب هل هیخو لهع هک لپ من اح مزب هیلوا رادیب هلو مکنوج

 فصو اما هسرولوا هنسان««فرظ رک اردظازواوا كم دی داوا قبال هز یک قلو ا هددنب

 | رقع هدشناذ دحرولوا ك٤د یدلوازمم ال مزب یک یاب وق قا را دی لوا هسرولوا ییکر
 همعو یسهتروا عاطیکیا دندوخا وردنفیف>هاردسو تدجورددش قارادیب هلو

 ۱ 4( یولثم 9۶ رواوا كعدردیبک دن رد نوا مزب قارادیب لوا عمر دفتر دهن هم

 کین نا (لاوز قوَحراو دوسونای ژزو * لا E زور ی ۱

۱ 
۱ 

 رواق rr hr ا ( رفس هار ا ق #رفو |

۱ 

 ۳ دیلفس لاعوب هکلب روااق یلوب رفسع ه>ور هتناچ توکلملاع هنوناعسآ
 | ندنسهتیاعم يلا نایلچو ندنس هدهاش«یولع اع پولوا نوب ز دلا ناطیش و
 | دنک و دتیماد راد * لایخ رهزاوا هک شاب وا هنفخ ٭ یوم # رولام مورحم

 ۱ رو طا اجرو دسیما ندلارخرهوا هکر واوا هس.ع کب لوا هتفخ هما ین ( لاقموا اب
 | تورو دوجو 4 هب ود تالابخ نالک هنبلق یھب راپا لام» تبحاص» هلا لای و

 ۱ نوچ-ارود رد € یونثم ۶ رلیا فرم هرب هدوهب ییلزانر عو رابا هلاک« هاکنا ۱
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HEEEی  

 " اکو اان ران حاو رارلپا عضو هفالع هند ام كداسجا هلح اروا یە

 رد شدزآهاک ارحزو* ار یم ناز د شک او شزورهک ا € یوم ز دیلی هقالع عطف ۱

 هی رند ندح اورا لاعرازغ یمزدنوکی اورا لوا هلیسهطساو هفالعلواهک ان (راب ریز |
 ندئه اکارج حاورا 1 ۳ ییعل هرونک هنتلاراب یترلنآ ناج ندالئواو هکحورک ۱

 لوا لعاح یراب لوا حوررب رهو هرونک هللا كن راکوی ل ااو فیلاکت یحاورا |
 یشکوجا یدک ظفح * ار حور نا فهک باضصا نوچ ساک < یوش # |
 ( شوکو مذجورعط نا ی دیهراو * سوهو یرادبب نافوط ن زا ار حو ۱

 شرا یارو بولوا صالخ ندنسبح نادا بلاوف هک ره ن اتنا حاورا
۱ 

"0 

 ندشافخ عطو شاهدو لعع یاضاعم و هیناسفن داکفو هناطش راکفا نحور ۱ ۱

 لس نیراب دنک هدک دلک هنب راند یراحور رععلا ی عو رايا ظوفحتو نوص»
 رععلا یلسع هیلیق ظفح قح باسنج هک نحو ر كراناو ررولوب كاپ ندسشقو
 راک دناودخ ترمضحیپ زرولوبقرفتسم هئداوس>نافوط ین راب دنک بوقلاق
 طظ_فح ور لوا یک یوركفهک باضعایکشاک هکر روایف تراشا هباطم وب
 كلرادی وبات ی دیدیا ظف-ینآیبک یکیدابا طفح یو تشک دوخاب و یدیدیا |

 یدسیلوا صالخ شوکو مشجو باقوب ن دننادرک یوزج سوهو ندننافوط
 كنا ها هتسوقوا ه دنقو ینیدناب ییاعدوب کره هک ردم هلا هه تباور
 مال لا هيلع ریمغب ترمش>و هیلبا ظ-فح ندب ونعمو یروص ٿ الب نحوو

 ید یناعدو کاو ( نیل اصلا هب طظفح اه اهظنخ اف اهتلسرا ناو اهجراف
 كيلا یرهط تاطاو كيلا ییما تضوفو كيلا ىسفن تا مهالا ) ی دزروقوا

 تنعآ كسیلا الا كنم ام الو اجمال كيلا ةبغرو بهر كيلا یهجو تهجو و
 فوهکناا اسبیا 46 یوم * هنلسرا یذلا كنب و هرنا یذلا كباتکب
 فوهکب انا نوسج یا ( نامز نآ تسهوت شپون یواهب * ناهج ردنا
 ین ل صاح ردراو هدکک وا كئسو هدکناب كس نامزوب « دناه> هللاي رام نعد

 رهم#دورسردوااباب وااپ رانه یوم ردلک د یلاخ ند هالا ءایلوا ملاع نک د هتمایق
 هل رافراع نالوا هدئس هباثم فهکب اغا لواراغ ( دوس هچ تشوکرب تسءهشچ و
 ر ذئیعمو راباک ار ات رد اج كمرب و یی-عمیخد هرزوا هچووب هدرورمس هلکنا اب رد
 كنافرعوایلوا هکر دهراعتسا ندیلاعتیادخهدن و دا رعندراف ر دهدنفتودورس هلکنا
 كنس راناردراو هدرپ و رهمهرزوا كشوکو هرزوا كهشچ كنس ردي اوأمو هال« مدره

 | یسفن تکسما نا هعفرا كب و یبنج تعض و یب ر كعساب ) ی دزروقوا یرایدنک ۱ 1

۱ 

 < % %41 4 یون

 | كنب رللوف ضهب قح باج هدنرافداوا تحاّس-ا بوایقربس هد هسعساو هللا

 | تانار ظن لا تبحو قشع "هدید هکمروک یراناارزز لب, اهن یییدلواهدکک واوهدکنا 1
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 نایشح ور * ناشناچ نوع یر هک ردهتفر ر € یون ۳ رهلوب هبدبا تحار | ۱

 یرلندو يحاوراكراناردشنک هل هن وب يار هک یرلناچ قیالخوب (ناشنادباو .دوسآ |

 | *ینکردنام ادزابیریفصزو 4 یوم # رد-لو تحارو شاوا هدوسسآ
 | هرجا ماد ياورا لوا ندادصو رغصرب یهلا (یشک ر وا دردو داد ردار هلسج
 لداع و هکلبا لږع يحاورا عیج ب نسرکچ ٥ روا د داد نس هلجج نسرکچورک
 لدامو ر هلیف لدع هدلاوحاو لاعاو ر هاک ەل رلندب رانو ات نسرابا بذج هفلوا

 نب دز سکرک * دنزربسس مد ر ون هکنوچ 46 یونشم # رولوا كعد رالوا
 | هلک هروهظ ین هروا ورفوب شاب یرون كنيمد ح ادص مکنوچ ( دنزرپ نودرک
 || هلاع هلاع كلف باسنفآ نالوایک نب رز سک رکی عب هرزوادانقیسک رکن, رز كنودرک

 | تروص رد ارەلج * راو لیفارسا حابصالا قااف 46 یوم # هلوا مسکایض
 | هج یبکلیفارسا ادسخ نالوا یجب رونک هروهظ یراجاببص (رادد ناژدرآ
 | ه راک یدنک یسکر هو ررونک هتروص لاعندسح اورا لاع نهب ندراد لوا یحاورا
 | ح ابصالا قلافرولوا عدن هب هع رک تبآ نالوا هدهاهنا هروس تیپ وب رابا رب

 .زدصم رسکااب حایصاورد هتسانعم مرا نهیاب یا روید ابشلف ؛یشلا تا
 رهظم هللا لوا تب لب هتل ن نع جلا دوع اش یا ردحابص عجب حلا
 ۱ ردیهلیف نک بیم هندابع یلباو ایکس لبللا لعاجو ) ندلیلنا_ط تن

 | رم لا ربدقت فالذ ) ردیمایق تلآ هایج یرفو سو انایس> رملاوسلاو )

N!۱ هک رد ر دقت كهللا نالوا یوفو رب زە لوا قلی ەرزوالاونەوب  

 | زابار یتتره * دنک ناار طسثم یاه>ور 46 یونس # ردلاع هلاوحا مسیج
 ۱ هنت یهدرحاورا جعل رابا نت ۲ یەدرګ حاورا یني یراحور طبل ( ( دکن اسا

 | _هلبا لاد عاراب و رای فاکم هلتافباکنیتدب رهمب راباولکوب و روک نت ر, رهرپادیفم
 | خآ 2آموتلارس *نیز رز یرام دنک ک اراسهناج ب باسا یوم # رابا ولکوب ینآ
 ۱ | مایا یراع ندنریا ندب یا 7 اراناج ۰ دعوت تفو لامفو گرا هللا (نا تستولا تساولا

 ی یک د فب هنغایا كلاور جور یناوب- ح وزو راپا ناربط هلاسم ملام یتاور ح ورو
 | | رروتک هلدیډنب یناورحور لوا یلاعتقح هلیسهطساو دش لوا هد هظقب نيج بولوا |

 | ددی رمم كیدح تولا خامونل ینعموپ رولواراکرد هن بودیا دشاک |یتدب نیزو
 . نعاعطق یا ( انابس مکموناسنلعجو یلاسعن هللا لاقاک ) ردنیبفوت دحا موناربز
 . نیح سفنالا يفوت هللا اضیالاقو توبسلا تیملللاقب ذلو ) كلاردالاو نساس> الا
 لجایلايرخالا لسرب وتولا اهیلع یضف يتلا ك كوف اهمانق بعمل قلاو اهذوم

 ( زارد دنناسشباپ ردهنیم * زابدنیازور هکنارهب كيل 46 یوتم # یم
 | روفدنبنزوا هن راقبآكحاورا لوا لک ورک هغ راندب زدنوک هک یروا دن نکل |

 سس BAT سس مس سس
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 | رکا یەو دارفنالا ىلع رد هزل هسک نالوا لباق هباطخرهاب و همالسلا هيلع اینا
 ۱ هک یا ار و دم یا یفهک باحا ك دی روکو ك دیلوا رضاح هدنفو لوا نس
 ۱ ردژدقارو ما راتو کو لاح دوفر مهو رادس و ظاق,ایراثوب كد يابا نط نس

 | هداج عاص را وب زورو رودلود رب نعل ) نیا تاذ) مهذرمصت یا ( مهلتنو)
 | (هیعارذ طساب(یبلک كفهک باصاوب (مهباکو ) هشناج لوصو (لاعشلا تازو ) |
 | "ناسعصا هد دتالب وات هللا هجر یناشاق هراخ ء اف ( دیصوااب ) ردطاپ یترلقبا |

 | هو زررودب مکتنر درل ثعد ردا يلوا نالوا هاب یراع دارم ن دفهک
 مهتاكر حو مهساسحاو مهنیعا حانفنال اطاعبا هاب نیفراسعاا بسحت و یا اظ.قبا
 ىلا مهفرصنو ذةیفحا هلا یوسام نع دوقر مهو ابندلا لاسفتشا ىلا ةنارالاو
 | اروهظةپاسطا لغاوشلاو ةعينلا یضتقم ةسهج ىلا + ران هیلفن ورم ةهج
 | ن دلا ءانفب یا دیضولاب اههبوق یا هیعارذ طساپ مهفن یا مهبلک واّتمکل

 یو فلل هدازآ هنوکو ب مهزمسمانم یلاح كراثاوا فراع تیب یادم هل ةمزالسم ۱
 نکیلروئوا نظقجآ یرزوک ه-العو و قلاب وا راتوب هجر کا رواوا تالدسرف
 باعصا یلاعت قح میکتنردراشلوا صالخ ندند,دوبق وردراشوب وا ندلاعوب رانوپ
 ۱ ظا.قا نروک یراذوب ناداتهح ینییدلوا قحآ یرزوک لرلنوب ہ دنع فهک
 راد ےھ كنەسكر س یدد هکروا ندرلنوب ردرادقار راو ن وڪک دلبا نظ
 | تابا هلنآوب یسلیف هقالع عطق ن دلاع بوب وب وا مهو یسلوا ك ره لکش»
 | هلیس هطساو مون كسحاوراو زولوا مان هجا نکیا لکش رادبب فراع سب رووا
 ب ودیا نیت ییاتمو مک نلک مزال كدر ولو هیت یکل هدازآ ینیدلو

 لف نوج * بشوزور اند لاوحازا هتفخ 46 یو # رارروی ریسسفت
 عرافو شو وا زدنوک و هک ندنلاوحا كنند راع ( بر بیاقن هک رد

 ن هنوکهن هدا كبك سقف نسب ردیبیک ف هد هک یییلقت كير ردشلوا |
 ه.ددلواررقم ینیداواكيناک ینالاح رهو قانکسو تاکرح كناو هسبا رابتخا

 کره ٭ یوم # ردك ق ه دا كبتاك دههبلا تردق تسد ید فراع |
 | سد هدنناکو مق رک هسک لوا ( نزا شیت درادنبلعف * مقر رددنی هن هک وا |
 یر بیلقن ,دنکررحو لعف ی روناسص ندلق یل ف «دنک رحو شینج روک |
 4 یوم # رلپا سایق ندندوجو كفرام قك رحو لمف لوا نیک .دهاشم |
 لات قح ( دو ر رد یمح باوخ مهار قاخ * دومناو قزاع لاحنز هم ۱

 تحار كرنا ند هرج تخارونات یر تسوک هغر 1 دنلاعوب كفراغ ئرلار وح
 ب ومو زوک ندلاعوت یدرلنوب یکراناو ژ هلی لالدتساو تلالد هئس هیلکتغارفوآ ۱



 4 هم و
 يش رغ اورا بن دنهر یم 46 کو # _نسرلباماف یرطاوخ شوفت ندن راهحوا
 صالخ ندنت سفقوب حاورا دیک ره (س ؟ موکحمو اہ ین ناغنراف ۱ * ساق یز
 دارم ند>اوراردب موک كنه سوک هو ی نند-وک ه ردژهدازآو غ رافرولوا

 لاعوندب | جورخهدمو تلاحرر د ید ری حور هک ردتاورحور كکر هدو ۱

 مو هفیعطایقو ردبناویح حور نالاق هدند و رد اور حورو حور ندیک ه>اورا |
 كن هک هدحاورا ام هدق دلوا صالخ ندنماد ند ناور حور بولیق هبلغ |

 مولا ذ-طاوب صالملا دب یک ینبدلوا ییوکح كندو رب دو یکاح |
 مزال لاوس لوا هد-اګوب یر هدازآو عراف هلب ون نامه ید ندب ان

 ندقلوا کاجاب هدشان هدقدلوا ما بولئروف ندنت سّف ح اورا ہھکر ره هک رک |
 ردرادیفم هلبادویق و .د اوخ دوخ ینا ذا حاورارتکا نلوایاخ ندغلوا موکحاب و ۱

 نالاق هدنادنزو دویقو نالوا موکحو کأح هدمانم هک ر داوا ینا باوج هلاوسو |

 تروصوایب ودنک هر سه ط اونم سح 6 رد :اویححورهکلب ردلکدناورحور |

 67 آو دز بد * ناتآدز ربا 5: ناد رز بش هک یوم # ررو" هد هیایح ؟ هد یلابخ
 IER رد رار: ندسدح و نادنز هبا هک انوا دنادنز (نایناطاس |

 ررولواهدازآو عراف یړرهندنهج وب سې رار درب: ندنلود هلا هکر للود بحاص
 ةشیدلاو مغین 46 یونثم ۷۶ ہد دسرارولوا دیقم ہلا دیقر یر ره هدراماءهچرکا
 ی نابز هن هح اورا صالخ ن دنت مادوب (نالذنآونالفنرا لابخین * ناب زودوس
 غراف ندهلج و هکلب ردراو یرکف كنالفوا هنو یرکف كنالفوب هن ردراویرکف«دنافهنو

 | یس هشیدناناب زودوس دوخ داور هک هسروئلوا لاوسر ,داروب رک ارارواواهدازآو
 كلهدازآ سپ ردقفح لوا دیقم هلا دویقر هاب و ردررفم یرکف كنالفوب و
 | هدنس هتروا كداسجا مع هلحاورا مع اور هکر دلوا باوج رولوا سهم هلهجوت
 ۱ لصاو هحاورا ۽ ااع اورا كن اسا هدنامز رکا سا رون روک هدااڈم ع 6

 | ةحلصاو ةمک هدنامز ضهب و رارواوا هدازآ ید ندنماد تالابخو اور بواوا
  نددوبف ید ماعوب سد رولیف دیعع هلاحر هدلایخ ملاع لادن قح یجاورا لوا

 دارم راک دنوادخ تروحو رو-الوادع ندهاس>ا لاعوب هاش ها داوا یاح

 دازآ ید ندلارخ لاع نالوا قلعتم هماسجا ماعو ندماسجا ماع یرل-ش رش

 | ارز ردهروک هدب راق داوا دبف یب و قرفتسم بولوب لوصو هحاورا ملاع بولوا
 هدنامز ضب و ردقلوا هدازآ و دق یب یرلناشا نکا هدمون تلاح كنئاسا حاورا

 ۱ اعورواوا هاش هربا مالک یزلفدروس سد رد-_ةلوا يقم هلا دیفرب « دان ور |
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 یلوطرابتاب قلوا عج ملا دود لوا عیاضو هسلوا زغاد هاد ج اقرب هو

 وذو قدص كلاقا نالوا نوگره هدنرابنآ رغورد ید مزب شب یدزولوا ررقم

 یبلق رابلا ید اق هف مس ندیناجرب یآ ناطیشو یدبیلوا عياض ی هزاد
 افصو قدصو یدرولوآرب ملف ید مز ی 5 راش دص نالوارپ هلا قوذو قذط

 بودیا دارا هدنعفو« لدش یرلت وب نوا مه ی اٹ وہ سب یدزود لا

 هدیزوس لدناو * دیهج نهازا شنآ هراتتس سب ٭ یوذنم # زرروپ
 ندفمشج ییسهب یدهره یسهراتس قوج كشنآ ندئهآ الف (دیش کو تفرذب

 یدکحو یدتا لوبق ینآ لگوک شا واو یداک هروهظ یراهرارش رفاو كشت

 (نآگراتسار تشکنادهن ی * ناھن یدزد یی تلترد سل ٭ یو
 4 یوم روف قف رب ناهن هر زوال .راتسم لوا دزذرب ید کلو

 | ردناعاطراونادا یمندنهآ 0 لغ ارج ارجر ندکلف کاتر هر وس یزهرارشییعد |

 داره نددزدو هیات تلط رد لق كنهتخوض قشاع دارم ندهدن زوس لد

 ندناد ابعو تاعاط هکر واوا كد هلب وب مالک ریدقت سب رد هاطیش شواتمو

 لوک شکابوالوا ویدلک هروهظو ید: ردم هال راونایک هرآرشو هراس

 هد هاست تلط نکلو یدکح هنوردو یدتا لوبو راو هتخوض یراونآ لوا

 روق ینرا-هرب لالضاو رکم هرزوا ررون نالوا رهاظ لوا فخ سابل دزدرپ

 | هلازا برودش وس رب رب یرارون لوا هلب رلقمرپ هشدغدو شب وشنو هسوسو لواو
 | قنایخو تاب > كنندثکو هل هلعش یلاحور غارخرب ند وندم ناعسآ کا را

 ۱ رولو هسروذ هل تهش یتاحور غار هداد “اخ هک رولب م دزد ارز دیک هروهط

 ۱ رولوا نایع ید اتسفو رام ك: نک هس رولوا نورد روف واک هزوه یهلا

 ۱ هناجاتم هی سب روایق رارف ند هلاخ لوارخآ بویلاق یلاح هبهعدخو هلسیحو
 هک یوم ۷ ررر ون بودا عورش هاج اح ضرع هشلنام نح ترطحو

 رکا یوهلا ( مغ م ج دشاب ییاما وت نوح # مدقرد دشا ماد ناراز ه رک

 ۱ نسهلوا هلمزب نس ېو هدمدآر ره سل هدمدخ ا ماد نارا زه

 ۳ یوم # ردقوب مغ مه هلوا هلمزپ ك انف و تیادهكشس سد

 | ( مش دزد نازآ یاد و یک * مم اما د وب تابان نوج

 اعهرو یداه اعتاد هرب و هلوا مقم هلم رات ادهو تباع لس مکنوچ یهلا

 | یشره * یوش # رولوا می ر و فوخ نج هر نددزد نالوا ےئل لوا هلوا
 ۱ حاتف ل وش و نسرداق نس یار حاولا یکم ء یناهر جز مادزا | ۳

 ۳4 راذهذد ن نشرراپوق یاولاو نس رراتروف اورا بنیا تاک هکن

 س س رسد حب!



 رکمو هلبحو ةیثاطبخ سواسو یخ زرابا عاش تهدنک شالوا عج زرابا لیضح |
 لاسما هلینبض یس هقارنصا کربن ن دلجا ینیدلوا وخد هرجا باق كن هناس# |
 رد هدوخون تاغاطو لامعاروض اذه عهزولبا نا قم دنک قود علناعاسطو |

 | شوهب امرغا مشب دم € یوشم رد دو یینو قوا کد |
 کز راما هشیدنا هلرکار داو لسشعزب رخآ ( شومرکمزآ تس» دنکر د للخ نیک«
 شوم یللخو نانصغ كنبادغب قوذ تالع ییعیردندنرکم كشوم لاخوب هدهدنک
 | مدره ندنوردرابنا یتادلو قوذ كنا هکر دندن داف ورکه كنا طرش نالوا یک

 | اهراسبا شنفزا * تس دز هرغح امزاسبناات شوم 46 یوم ۶# رابا هقارتسا |
 نالوا یک شوم غب ردشمروا هرف> هنهرابنا مز هک ات شوم (تس دش نارو

 | ندنرمشونف كشوم لواردشلیف لوخدو شاد كاد کات «رهلقرابنا مب ناظیش |
 | *نک شورش مدفد ناج یا لوا € یوش ودشلوا نارب و نهراسینا مر
 | هلا مسفد یترش كشوم ناج یا الوا ( نک شوت مدنک مجرد یهکناو |
 | اکسس ندمدنک لواالاو هلبا ییتسو شوک هنیاضحو عج كمدنک هرکصندناو |

 ونش € یوشم  رابا عیاضع شوم نسرلیا عج نیساربز نلوا هنفرب ج |
 ندنزاربشكنردص زردضص لوا ( روضغ الات :ولصال * رودص ردص نارابخازا |
 كبلقالارلوا م اس لم اک زا ینعب باقلا روضحم الا ةولصال ردشمروپ ہک ت شبا |
 | ناطیشو رولوا باف ر وضخو نورد قّوذ هدارو دارم ندهدنک سپ هی روضح |

 | ازا هلیا ل-.>ورکم یبلق روض حو یتاذاو قوذ ن الوا هلصاخ ندناماطو تاولص |
  دوضح الب ورولاق یتروصو مسز قا بو دیک یحور كتاع اطو تاولضو رابا |
 ا رابنازددزدیشومهنرک هک یون هاوا هدئمکح ءولصقوذل|لهادنع :ولنص مسر |

 ۱ یدویلوا شوف نسرخ هد نم راسلا مر رکا (تساعک هلاسلح لا مدنک ۵ تساع ۱

 نالوا یرادقم لب قرق سپ یدیلتترارف سبابا نالواقراس هد ورد رابناینع# |
 یاد دئ راوناوقآ ودا تالا غان الك روھ طو ر ندای ق رگ ید رد دن ىا د ةت را

 ن اطرش و سةل وذ نالوا هلصاع ندتافاظ هکی دارا مولعغ سب ردقوب هدکبلق

 | یمجج *ارچ هزورره قدص هرب رهز ر هک یونن- ۴# شا رولیف هلاژاو رواواذخآ |
 مد ه دنمرابنآمزب وا نوهلق دص كنك رهقفواقفوا اوژآزآ (امرابان رد دبا |

 | ره ینعی لک للخ هباتعمو زلوالاح ندهجو یخد هساوا عوض دارمندهزوزوزلوآ |
۳ ۱ 
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 يڪ یرلکداب دانا قرف رف یاک ن ندتقاربب ںیفرک جا قرفو رلیداکا باما | ۱

 (ناجم یدننشک هربخ ناشبا ظعو * ناردمه,هاع نااکشوم یوئثع ¥ ۱

 هدظعو ی گیدلبا هد اپ یرکمو هلبح كس یراهقدم ییعپ یرافاکشوم كل هباعص

 یرلنا یسهعدخو 4 رح ردقوب راکم سن کی درواق ناربحو ماه یناج كرنا

 OS تاشسنمو اتا رورشنم هنلاب ذومذ یدرولق رم

 4 مج فءضزا یکلمجمارریزو ناینارمصذ ندرک تعباتم 9 ۱

 (ماع دلم توق تاب 2چ کو * ما نااعرت دادودلد هک یوم # |
 ماوع رلیدلبا داععاو دافنعااکا یی رایدرب و لکوک اکا هست ره ماع راسو

 توق هدندیلاتو داة تعا كماوع «دنون رولوا یتوف هندوخ كندباقت كماوهلاک |

 ةعاس موقت راجا پزک ماوعلا داقتعا لبق اذهلو) ردراو هیت هنفیدلوا تابثو |
 تحاکا زا هساوب ةسوکر بسانم هلساه تشم كثب رابط رز نرک (ذعاس طعسو |

 زهعروک تاصخو و لف ندنا فلا هنساوه كنب راس رک او رارولیق داقتعاو |
 4 یون $ یدر رلبا عوسجر ندنا بو-اوا ط اس لاح رد یر داغتعا ۱

 یاوع كناراصت ٤ دنتشادن یم شسع بدان ٭ دننشاک سرهم هنس نوردرد

 رابدن اص اے وم معاق كاسدع ترصح نیا 1 رایدکا هرجا یرلهثس نسب كنا

 (نیسلامن سردابر واخ یا # نعل مٹچ كي لاجد رسب وا ۷ یونثم ¥

 ك: ىدا نیا لاجد یلزوکرب ازسو یدنا یک نرد لاجدا رها-ط رب زو لوا |
 هلوکو مالسساا هیلع ىنا تیرض م کت درب ندنکل نیب رهاظ یلوا مشچ ۱

 نوباذک نولاجد نامزلا رخآی زرروب بودیا رفت ندر راکمو لاحد ۱
 کنوتبالو مکنوضبال هاو کان عوابَالو منا اومن ما ثیداحالانم كلنا

 نس ندرراکم یک كنوب سرا هدا رف ادخ یا یتا ع رم صم یانعم هرب رهوبا هاور |
 وچاب * ادخ یا تساادو ماد ناراره دص ۷« یوثم ۴ ن نیعمو ب فیطا
 ۱ صدرح جاو ردراو هنادوماد كي زوب هداند ادخ یا (اونیي صد رح نات رع

 تسااد ماد ہد هح ضعءإ زرولوا ماد رسا هلرا بد قجازار کز یک راغ رہ

 هناد كی زو «دناهج ادخ یا رواوا هلبو نیس هک هلتفاضا رد-شاوا عقاو

 < یوشم ¥ ردرلماد هدانعء نک درو زاد هراکشا ند ردراو ی ازوط |

 ۱ هدمدر ر ه یهلا (عو-ش یضروس وزاب رک کی رھ * عون ماد د سو ام مدیمد

 زو هلوا عری“رپ رک او زاب رکارع ر ره یضرف زمشلوا النیعو شعل# هماد یکی رپ زب
 ۲ یراتسو یناعء راکشو یک غر ع“ هدک ارداو ل-2ع رع ر رهرکا اذسه عم یی |

 ډک یونثم ۴# ززلوا یلاخ ندقلوا التیم همادرپ هنن هدسةسرولوا یکزاب هدکلیا | ۱

 ندکهطا لاک یه (زاره ar E ا ورم یاد یو *زا ارام یدرهیاهریم ی 18
۱ 
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 | نداراصثو حور دار نداسصو رواوا همهاو توةدا ره ندنرب زوو سةن دارم

 | نیطایش رارووصو ىب اره نالوا ساا نیطایش س» رواوا هیناخو ر یاوف دارم

 (ارورغ لوتلا فرز ضب ىلا مهضعب یوب) نوی داوا یرلفلاذشآ لاک هلاج
 | هنناج اوغاو لالطا ي اخو رازشا اهلا هرانا ییهفرخ نم لاوقا هجا رغم

 رون روک ناجر بخو ناطیش نعد هبنيم لوا هدنوعد نیح رارو عو و راردیک
 ۱ م مهم هکلبلکد ماوهلاک ماوع هک رو رون هلاکشرب ینا وعنو تناد سابلو

 | یاوق نشد هدسفناكاذکر لثاوارظان هلب رون ها رار لو ارداق هصیه ورمی 2 یرلنا

 سا بلو بوش هلاعع راونا دهه او توق ندتفرط سفن هاش نالوا یناح ور

 | هتع اتطو تدا, نواوا ماکحا ظعا وا رهاظ بولوا روتس» هلا اونو ِتناید

 ۱ نالوا لصاح ندهیلعو هیلع یاوف ندنهح ینیدلوا ماد وریفصانطان اما را بارها

 زرد ارد فسویلم رطاوخ اک وب مش اتشم رابا ال هو هلازا یص الخاراوناو قاو ذا

 ها ضعب نارهب 1 یوم ¥ راح هدیا رم ینرا کم وب ر ڭەئ سرھ

 ۱ تور HES ( لوف س دو قلم لوسززا

 تدا-,ءو ید رواوا سم ین رکھ تال وغ سن ندم السا هلع م انکی

 یدزرولیق لالوس ینآرایف هل س.>و رک«4ن ندنادهن ضارغا هدناج صالخاو
 | 4 یوم 9۴ ذس وماطلانیهُسلا : دیاکمو ةسوبللا رطاوخ ند عاباو ها انمسع

 ۱ ۱ هللا لوسرا ید ( ناج صالخا ردواهت دابع رد * ناهن ضارغا زدرمآ هحوک

 | هدنصالخا ناجا هدرلندابع رلبا ادیب هلیحو رکم هنور زدشراقهن ندراضرغ یتا ھن

 | سفنوا هک رولوا هلبوب ینعم هسرون وقا هل رع یفاکوک رکا رای هلیحو رکم هن
 + یوم ۶ رلبا طاخ رارکم کم هت ن دناهن ضارغا هدناح صالخاو هدراتداہع

 نادمرکم لوسر لوا ( (وک هک ید هک یدننخشاررهاظبیع #٭وازیدنت ار تعاط لضف
 هکر دلوا لوا هجو رد راج هجو یکیا هدلوب یدرزایا تسلط اضف كاماط

 | ارز ید رزلیا راسنفتسا ندناو یدرازءد یب اوئو لضفنالوا نوجا تعاسط
 رهاظندنآ هکلب یدرارولب نغیداوا فح ییاوئو تلیضف كئاعاط نالوا صااخ

 | ار ز یدرریا ییع نالوا هدنرهاظ كلام اط نعب ف هک یدرا سا ییع نالوا
 | ندعالسلا هیلع ربمغی لوا هک ردلوا ینا هجو یدرارلبا باط وید ضارغا بئاوش
 ۱ هصااخ ندهیناسغت ضارفا بئاوسش ار ز یدرنلبا بلط ینکل هدانز كاع اط

 ولربخ ڻد هرشک تاعاط نالوا هب وش» هليا هان ضارغا هل لف تاعاط نالوا
 قدوک ی دزروایقوجو تسج ولد ن د یرهاطبیعندنآ سپ یدزرولب ییفدلوا

 رکه هرذ هرذووعوم ¥ یوش» 3 ردزباج ید هساوا رضاح ها هنسانعء

 | لوا هرذب هرذو وع وه یترکم کفن ( سفرک زا لک نوجدن دیسانش یم * سه



 | لالضا هلا هلیحوب یراناو نزلوا لخاد هتیپ كنعوق یراصف هکر درب هزورگم | | کج هیلبا هتموف یراصا جوب ی
 | نوچ یوتتم ۴# یدلبا ری رفت هنوکو ب هدوهج+اشدابیرب ورتوب مدقم ندرطق ۱

 هلح و و ریزو نوچ (دربب یلک ار هشبدنا شادزا هی درمسرب هشرب رکم نآریزو
 هر ر ی دنجو هح نالوا زوک مع هدنیلفو یدتبا ناب و یدیاص هرزوا هاش |
 سپ يد يابا ېپ هصغو معاي ندنبلف كنهاش دوهج يدلبا نایع هدیا |
 | لوا یدبلبا زو هاش ( تفکش هدنام یوراک ردنا ق-اخ * تنک هک یراک نآ | هش یوابدر 4 یوشم_*_یدایا تفارف نکا مام لق موق یداصا |

 | روا ینآ هیبا یدلب وس هنره ندنیوفعو تاسیس نمی ې دیدربزو هک یسارب
 | رد-قوب كهاسش هک ی دبا شلاق هپ « دنلاح رر زو لوا یخ ی دسلبا هرب زو

 | لوا قاخ نسعي شلوا عقاو تفون رکع نازا دنام نناریح قاخ ین عرمصم ا | .د هنج ضعب یدلپا بچت قلخوبد ی دیا تساسپساکا نوا نکا لوبتم ||
 ۱ اروا دنار 46 یوم ۷# رابدلتپ للا تقی ارب ز یدلاق نارمج ندرکهروتسء |

 | نوساک دابتعا ماس# هریابنارمصن + رکصندکدلبا هلی وب ی دروس هثناج رابناربصت | یر وزتزرب زو لوا (نآ زا دعب وا عورمش توجد رد درک نایناصن بناج
 | هنن روضج یراصا موقو ی دم ابا عورش هنوعد رب زو لوا هرکصفدنا نوجا
 رلیدلش اب هغلوا عبات اکا بولک

 ډه فهضو شش وپ زا ارواناینارقذ ندرک لوبف #
 : ( وا شنکر ددش عج كلدنا دنا * وا شیپاسرت د رع ناراره دص + یونثع #
 نا زازآ هاج ؟لرب وزترپ رب زو لوااسسرت درم هدابز ن ددح ینعب نارازه دص
 4 یوم ¥ زهنرکوا هسباهن یسع ند نیبآ ندان یدلوا عج دنس هل
 یدرلبا ناب هلزار هراناوا (زاسورانزو نوبلکنارس هزار, ار ناشیا درکیمنای وا
 كيل دوب ماکجا ظعاورهاظب وا هک یوٹم ۷ ینرس كزامو راتزو ليا
 ظسعو ییماکسحا كناسع ند + درهاسظ رب زو لوا (دو مادورفص نطایرد
 ارهاظرب زو لوا یەم هصالخ یببا یریفصو ماد ه دسنظاب نکیل یدبا ی دبا
 بودیا ماد هفلج ییاکحا لوا اسنطابنکیلو ی دبا یجدبا لفن یهیهلا ماکحا
 . بودیا دیص هل ارفص لوا قلخ یدیا یبادص ورفع كماد لوا یدنک
 هپیاناو هیفافآی ام كن هاکحو و ی درلبا دف هی داراو تعب یدک

 ناطبش دارم نددوهج ءاش هرزوا ریدعت ینیداوا ربتعم ٠ دسقاخآ رواوا لب وا |
 رونو نا م نالوا سنا ناطرشدا رم ندراک هلیحر نوردهدآ ین نعد هکر دنچ ۱
 ند دوهج هاش هجر دق ینیدلوا هدنشناو ردر روصءو سالته لاش سابلو ۱

 ٭ ۱۰ ۶ ۰ 4 یورفلا #
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 | یدتا هاش ((تسنزور نم لداتوت لدزا * تسازوسردنانوچ وت تفگ تفک
 ۱ بلعلا ن نه ردواررمُع هداب ز ززو یم ردیبک هثکیا م دنحما نان كزوس 1

 ۳ یوم # رد راو هرم هل هکیلق كسات ندهلف من  رمتط ةنزور بلقلا یا |
 اإ ندن زور لوا ن OE CE لاق مسونن مديد ؤت لاح * وت a مديد نزور نازا ن

 ۱ نسا مدروک یکلاح كنس مدربا هک لاح تیه> كن ین مدروک یکسلاح كنس ۱

 | كلوا , دحسن ضمب مزلیف لوبفو منشا یکلافم كنس مدروکر ارظن هنتفیقح |
 مدروک كلاح كنسنب ینعم هرزوا ریدفنوب ردشلوا عفاو متشون. هیس هه كواوو |
 هنادوهجوا ما هراجیسع نیدید وبن رک 4 یوم ۶# رولوا تعدد مدرود كلافو |

 ضهبید بلواددمو هراحاکی ندن د كياسعترضحرکا ( ماهراب یدرکب ۱
 | هدیه

 ۱ 3 لوایدییلوا مام ردو راچ میناجك ابسدعرک | یی! شلوا عقاوناجیدوبنرک
 ۱ ه یواش یدرانآ هراب هراب ینببویعا حر / یعییدراهراب هنادوهج یبدوه>

 ۱ واچ یروانداسدع (یهذ د وخر شتنم نار ره دص # ےھد رس مراپس ناجیسیعرهب

 | نارازه دصهرزوا مسفنیدنک یکەرب وناجیروانداسع مرر و یعشاپو مرابا مہلت

 تسنمغل رد ناج 4۶ یونثم # مرولب تم هعاج هلیلاک ین آ یتعب مروة تم
 ۱ ن دشناج كنموف یراصا تیوب ( كي كن شنید لعرب مةفاو * كيلو یسعزا

 یسع نو کر واک مزال فید ندنبارلن ناک رولواباو> هردقم لاوس نالوا

 | كلا سپ نیس رول تنم هکناج یت و نر, و ساب و ناج یرتوا ندنراترمض> ۱
 | باوج هلرد قم لاّوسوب كرلنوب نیس ر وليق غب رد نوع ندلتک اد ناج هدنلوب
 ۱ مقفاو ماس# هر زوا یلک كشد كلا اما ر دلکد ږد اج نا وعر د تورو

 ۱ یمفنح 6 یوش % مرا كلوا ی دم نددسوب مرولیب بوخ هداب زعب

 | هک ژواک رطو فیحاکب ( ل اله دد رک نالهاح نایهرد « ند نک

 ۱ وا نی لاله ا الهاج رد لسع ن ندا دا لوا |

 ۱ دن ند دوهح GET 1 ر یرامزب ۳ و یدوهج زاو دوهچزا ۱

 | € یوم ۶ رمشلفا یر ایم رانززپ کان شلنروقندقآ دوو ندرا دوهج
 ۱ راد رعیا (نامدرم یاشک زارسا د ونش» * نام درمیا تسسدع رود زود

 ۱ قیفحص هرس هکات کیلا "عامسا ندب هلناجیئرارمما كند كلا ردن رود یستع رود

 | نیدو سالتم هلحالص سابا هدر هاظ ت نروضزههکز ون هشت هدنوب مدیا ناو
 | ارز رداک در اج كلبا یو د اتعا ,ز هنسیک نالوا م ایک ی الگ, قلطتم ت اا
 ۱ رفاک انطابو قف اومو نعوء ارهاطو ردف ۳ سوکر 10 هدانععو اص هدنروض
 یاعدا 7 دل زوو مر تن رد و تان همدآ قف انو ۱



٤ 11 
 هستم ست سست 48

 بودن ماع ساق یم نت ناهش نيد NO ید رد-ه>و مهوب | ۱

 راتو سابا ناب 4 تمکر و هزاکشآ یتید هسکرک مدیا كاله ایج یو یراصا |

 ۱ اگ یب راز مسدو شوک هش یا تفک ¥ قوق $ رواوا ك٤د

 نالوا هدسبناث عبط » نیک یمغلوقو ییلا هشیا یدبد ریزو (رع رگعرذ بآو
 هج بسط رو نوا یا رهالوا ردزناج هجو جازا هدرع کرد با |
 روتک هرادرب زیب هزکضن دقدرا ی تیب هلبا رهه دکلی مگ ةف رول مد ۱

 کلا جد هلدارو رم هد مکدت ییا ورا یک ق هل وا را ندرت رع ماال و یذند ۸

 مکح بواوا هما جت سع اشائو رواوا ھاتف هلبا ارجاو ذافنا هدکلبا ےک

 تی ری دوش و یدک < ینآ ید یو جنس لوا قات

 روا رادرب زرد نازا دهب 4 یو % رولوا كاد لنا کیا کد یبآ

 ها باما راد« رکا دتسایس ردق و )ا ص را كر دنها وات ۳

 بودیا تعاقش اکب سا هزتسایب یلدا تعا شرات هلدصق قاصآ روتک

 تار رمسرب# وتراک ی نک هک یدانمرپ ۹6 یونثم ۲ هدیآ صال ندناص |

 ۱ هک ه دتنشاب لوبرب هلا هدرب كجەدنا اد راندا ن ِ س یشلاوب (وسراح شابک ۱ ۱

 مزادنا ردآت * رود رهش ات نارب دوخ زا مهکنا ۳ یولتم ۶# هلوا و-سراح
  هسنگا گرانت روش هرهش قارات هد یب هرکصادنا (روتورش ناشیارد

 | اشداب ناک هلواعقاو ناصقنو یالثخا مامن هن راد هک مغارب انوضو هتفو داف
 یکج هبا هرلنا ید ر زو نسکجهلبا هل هرلنانس هک یدند هر وزر پر زو لوا

 هک یوئثم 9 یدید یا هر یرگبف یکج ه لب وتو یرکسم |
 سس متا دیم ناز یادسخیا * من ارصن رسب نه مو ڪب س سب ۱

 ۱ یجلی زار یا ما ہد ند ین اهن ید ءقارصن ن هلرس هک مدهرا نارصت ۱

 0 ضد |
 نایاسرت دصف تهج دوهج رب زو نا نیو % |

 4 ماش شیبرد ناشیا لاح ندرک ضرعو |
 ناج د بصف تشک بصهنزو * نم ناعازا تشک ففاو هاش < یو

 | منب.اشندنبضغو بصتو یدلوا هاکا ندقتنا مصن یتمدندهاعا ےب ءاشداب ( نم ۱ ۱
۱ 

 تی
 نرد هجا # مک ناهنب دوخ ندات مساوخ 4 یوم % یدلیا دصق هاچ

 | كنا £ ها: لوا مدیا ناهتپ نبهلخ یفیدات مو (منک و ناره هاظ تی ۱

et: 7۱ هارب نجا مب هاش نه راتنکو اش کیا لب مم ۴  

 طب ی ون یداولراتهاییو ها هدانف هشی دنوط قم بید ۴
 سوسیس هرس ۳

 ف
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 پولپقربغنو لیدر ندنماقتساو تلادع ور تور و للخو ل راع هنئربصب سه
 ۱ 4 یواش ۶ رلب :ا روع#*و رود يآ نددغلوا + نیب تءیفحو نداق لرم ههح

 ۱ ۱ نوچ :Kerr هدد يوس لدزا پا ج دص * دش هدبشوب مه دمآضرغ نوج

 ید یداوا هدر زو هناجزو ندلکوکیداوا روتسم به یداک ضرغ ہک

 یافت ضرف هن زوک یاک وک كنکرب و هساوا يج ایص لره عاونا هسوک رب

 رواوا هد-ش وب یزمه هلچ ثآ هسابفرظن هض غلوا هزه بحاص لواو هساک

 نوچ 46 یوم دم ۶# رولوا لثاح هلل اج یزوک ندنلکوک کلا باو زوب هاو
 ۱ یا ۾ دن او هکنوج (راز مولطء زا Nb دانش یک ٭ را PR RT یضاق دهد

 ۱ | نخ ندعوا ظم ف. طو رازیلاط لوا ادب ینا ذل ضر دو٥ هر و رارف هوس شر

 | 4ادوهجدف>زاهاش ۹ یونثم ¥ ربا تواعم هلاظ هلم ضرغ هکل٫ ؛رلکا

 ۱ نيک نالوا بو ام هرادوه> هاش ( نامآ برا نام لوحا تشک * نا ناب <

 ندب وخ لوا ییراب یتعد نامالا یبراب نامالا هک یداوا لوحا نیل آ ندنبضغو
 شک مولظمو نموم نارازه دص هک یوم ۷ رولو] كعد هليا نیما نس
 داهتعاوب یدل هبد نیوعهانکی كم زوب نی٥ا لوا (تشتوار یسوم نرد مهان هک

 ما یتیعمو طاح كیسوم ند 4 هرزوا

 46 نانیا صن عفر تهجار ءاشاب رکم ری زو نتخومآ %

 | (هرکییس) رب رکمزا بارپ وک 8 هد هوشه ن زهر تشاد کی زووا (یونڈم #
 یعهلبق رکعو هل پخ خب ئچ ر و هو شع ی روا لوب دوهج هاش داپ لوا

 | یدرلغب یبآیهب یدرلذپ موکود ندنرک هرزوا بار زو لوا هک یدرتوط رب زور

 أ ناب اس است تک E % رواوا كعد یدروق یرک ندملوا یرابسو یراحو

 یدساهت هاشداب رب وژرب رب زو (ددک ناهش یالعزا اردوخ نید* دنک ناج هاش

 یدنک د ررلبا فوخ ندقلوا لاله نسب راراپاظغح یت راناجرلاسسر

 6 ی ويم ژزابا افنخاو رتسیترلنید ندنفوخ كالهیجب رارلبا ناهنب براند

 SR دوعو كند یو دراد ند ۴ ټاساټ دوس نتسدک هک ار یاب شک

 ۱ ردلکددوعو تشمارب رزرو هڪ ار نیدردق وب یس لاف تکاب دار ز ز هلاد 2

 یالخرب نط ابو تیمی نیرهاط »الغ دص ردنا ساهن رس 46 یون ۶
 فالج یتطاپ و رد هاکنس یره اظ كلا ردربس ناهن ينا الغزو نيد

 نیا هراچ * تسدچ رب دن وکب سپ شنفک هایش 4 هایش 96 یو # رد هرزوا

 ۱ دار a لوا هلی وس ردن رییدب هکو پس ید ا هریزو هاش ( تسيح روزت ناو

 نردادیوهی *"یناربهذ ناهجرد دنامان هک. یوم ل ردن یسراج كر وزواو

 یولنید ناه هنو ولی e هسیلاق ینارضنر هدناهج کات (یاهن تو



 ۳3 لر

 (ادحار یاد ا و نآ # اد ادخ 3 ETE هاش 4 یون 5 |

 نس ا ادج یزاسمد بوسام هبادخ یکیا لوا هدشلوب ادخ هاش لاو

 نکا ها ربارب هدکلک ندئفرط قح هک یربمفی یپا قفاوم هی رب یر هدف قی رط

 هن رلتب رشرهاظ بو عارظن هسعبق> ك رانوب نيب ودو لوحا لوا |
 نوا میهفت نکل نیبودو لوحا كلا یدلیا دع یرسغ ندنرب یرب یراثوب

 ژرروپ بودبا داربا لا قرط ىلع نس هصف درک اش هلا دانا |

 (ر هشبشنآ ینوزارآ نورد *"ردنئار لوحا داتسا تفک 4 یونشف |
 هرشط یلهشیش لوا ندهناخ یروب ور لک و کیدا هبیشاشرب داشارب , الثم ۱

 نک مرآوت 2 # ماگ ن نم هششود ناو ۱ لوحآ تەك یوشس روتک

 هدانا بوروک یکی ین هشش هرجا هناخ بورک ورا لوحا لوا ( مات حرش

 هبا نایب و حرش مامت مرونک هککو ا كنس ییسبغتقن ندهثدش یکیا لوا یدا
 ا iS هششود ن دا 1 یوش ¥

 هدا زو وق ینایشاش یروب ردلکد هشش یکیا لوا یدتا هلوحا داتعا (وشم نيد

 تفک * ننه ه:هط ارح اسوا یا ت تفك # یونثم % هساوا روک

 همروا هشعط اکہ داتسوا یا یدشا هنداتسا لوحا (نکشرب اركي ود ناز ا

 یص یر نده شش یکیاوا یدتنا هشدرکاش لوخا دانسا ردیکیا هشدش ارز

 را ددرک لو»ا دز * ےڈجز دشودره تسکشب یکی نوچ + یونثم #۶

 +¥ یوا 7 _یدیارب مه هداوا ارب ز یدلوا ادات ندنشچ كلو>ا سم ۱

 (دوبن رگیدار هش نا ت تشکس نوح * دوت ود شمشجم و دوب كب هتشش |

 یب رب درکاش هکنوچ یدنروک یکبا هدنزوک كئاو یدیارب هشش ,دشنیفس ۱
 لایخ نالوا رع یدیارب لوا ءدنقیقح ریز یدتک ندنتشچ یسب رب وا یدیص |
 لو>اوب یدیالوحایتطاب "هدید لدوهج هاشداب سب یداوابتاغ ندنزوک یخد |
 تدخومالساا مهیلع یایبنا نطاب لوحا لوا یک یکیدروک یکیا یب شش رهاظ ۱

 بیس هثسلوا لوحا كنطاپ "دد سپ یدابا قرف ندئرب رب بوزوکی کیا یی هش |
 ندیم هدا ز د یه رر روب نودا عورش هلا نکو دبا تاصخ هنوک هن تلو |
 تربصب مصب لوخا بجوم هه تفص یکیاوب سه رولوا یشاش ندنطفو |

O ۱ ۱تغیفحیهاشداپ دوهح رولیف روکو رودندکلبا نيب  

 ارد رھ توهتشو مشخ ٭ یوم # یک ینب دل اق زودوزوک ندکمروک |
 لوح| ی دم تو ټه شو بضغ (دنکل دنعار حورتمافتساز * انک لوحا | ۱

 | كناسنا هبوهش توقو هَ هبضف e ی رابا لوحو لدا n rt یوررایا |
ERI 

 | یدلوا ید یسب رب لوا یدیص یهششرب لوحا لوا هکنوچ (عشخو ناليم



۱ 

 ازات نیت ةبقاملاو هداتبع نعءاشب نم اهر وب هلل ضرالا ناو ادب ادا
 مهلع نینمولا هللا مه ی مه ناک و نیلسلا د و هنع هللا یضررکب ؤا |

 ةيلهاسطایف سانلاربخ تاتف لوقب ناکو ءرج لتاق یشحو دب لد ةا لاو

 بقلار لیسموب 44 یوم ¥ راونالا نوکشمیف اذک مال سالاق سا ا شو ۱
 یدلاق باذک یقل تبفاع كليس وب ( دننامب ا ¥ واا ارد رم * دنام باذک ۱
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 بابا واوا یدلاق باسلالاواوا یبقل تیغ كلسو هيلع هللا ىل م دج ترم حو
 هیلع هلا یلص لوسر ترض حو رواوا عج مساولوا ردهتسانعم یراب-اص رازفع
 فاالک دس>او یرابدسنک و نوع*هدلوا هدا ز نددس> یی مش ت لمع كو

 + یونثم ۷ یدلنید بابلالاولوا بوتلوا لی توام AEE مدعا
 لوا ( باذسع « دنکدوب شقخار هدا #٭ :E. WC دماغ یا |

 كشم یس هعاخو تیفاف كلا هکر دمخ بارش یاب ر ناتتسودو یهلا نادم

 بارش نياپا شون ندرلنوب ورداکدراوب و الهو راوخو راد رع نعد ردنا
 نوسفانتاا سفانتیلف ردراش ربنع رارقرب و رادرک تداعس یس ه«اخ ید كراروخ

 هالیقرکذ نوچ ارا وب نولماعلا لمعیلف اذه للو قلا هسلنید هدنفح كيارشوب
 تعانشو تحاضف یسه۶اخكرانا زردن ایصع هدامو ناطیش هداب هکنانود لوا امار دقحا

 یراتبقاع ید كن را لا ط نالوا براش ندن رشم كراتو وردت وقعو باذعو

 | قح بااط ینلاح لزراکموب کت ردنئابخو تلاذرو تکلهو تباسهد یراتاغو
 | دسشيم یاو كرادرکد راک هلیحو رادغرب زو نوجا راسعشاو مالسعا هرانلوا
 ن رراو و تکله يمالا :تقاع رراثد تهالب و را-هش ت واببغ نیلبا ذاخا

 هلوا راد هرهب و راد هصح ند هصقو راتلوا كلاسات رارروش راک ذئورب ر

 دا دوخ تام بصهاره؛زا ب سکا اراب ارم هذ هک دوهجءاشداب ناتسا د |

 ۲ نارفصتو 7 یس ند د ۵ راس نادت ھج رد - یهانش دو دوب ¥ یوم ¥

 یجند راینارصنو یم“ د كناسعیدیاراوءاشداپیجم زودظرهدزدوهج(زادک | ۱

 هوا نآ تب ولو دوبیسعدهع )یوشی دبا ىج دنا لاله یینارصن مپ |
 كناءوبن تبوتو ینامز كناسبع ترمع>نامز لوا (وا ناجیسومووا یسوءناج |

 یسومو یناج كناسوموا دوخ ه دنتیفح ی دبا صوصخم اک | نەی یدبایدناینآ

 كنسکیاو ردپ رربغیب كن هئاش لج قح ترمضح یسکبا ارز یدیا یناج كنا
 نمدسحا نیب قرفنال ) مکح و رد هدنروص جتا یالتخاردرب هدتفیفح یناج
 رظن هش زو كد راتاو هشب راتقیفحو رددع* هدنفیف> ریمفی ميجا ( هلسر
 یتساوا لضفا ندنرارب یرب هلیسخ بتا اما زرلبا قرف یتشام كرانازب هدقدشلوا
 هم ىلع مهب ابا لاس زا كلت نایت هللا | لاق )دحر هو ققح ۱

 € یر و < و

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 ناو شو ی7 در۰ ہک ینا - ص راء ص ا کا ۳ )رک و ٤ص نآارع يآ

 ڂ ۱بصا ر وص دوص ء١ نیلو هب الا يرم يج وا وف لوا روا بور وډ
 رارد ادیص قلخ هاشم رافک و داف هکر دراو بیک نالوا یک !ط ینیلپا انجو

 زرد ادب ه> راز 9 ادرک ون 4 اد نارام لک ناببناو اباوا ء ردد ردلواو |

 ماد دباس دنا! اوهزا * شد وخ سدا ا ع نا دوا ڈڊ 4 یولثء ¥

 ند اوه پولوا رورف م هکناب لوا ردرشدا ییکناب كاج یدنک غ ج ص لوا او

 4 یوڈم ۷# رولوالاله بولوا راتفر ید رولو شو ماد ورولک هن هنشآ |

 نارع (نو-۰ نو ف ناز یولسر دنا وا # نود < ددزدب نا شب ورد فرح

 نالوا تدمه نود نناح ال طماو ۳ فرح كرل و ردنالوا قیقخ |
 ایلوا یه ۳۳ نون ف٢ دنا هرژوا بچ لدهدامو ملا ما رار وغواد ر

 هيل٫ را دیص هلا هلبح و لد هداع لوا ۳ هيلپ وس هبه سچ نور ییعالک كنار ءوو ]

 ( تساع مث یی و هایح الود راک # ت: رکو يش ور ناد يمر اک ٭ یوم

 روت "م نالوا با ذک « یعدعو كلرتدودر ردنا روو تمر ؟ یراک لیهاا نادر | ۱

 دک ارز زا نیعشل رش 1 یو $ ردتلیحو هعدخو ردءل اس > ی یزراک |

 نال را ندک و یروا ند«زو ردو لاوس ( دنک دجا بقلار ایموپ * دن | ۱

 رراب وس زو یک رانا 4اند لها بون روا ینروص ته رط نارمش یتیم رلبا ۱

 ج رس لسو هیلع هللاص لاقاک ) ردهبا- ثم هان نو بالک يرابلق کوب لاحو |
 نأ ذاا دولج نو-سیلبو نیدلاب ابن دلاله) نوسان لاج ررکساانم نامزارخآ ین |

 ع: اص)این اذک ثیدارخآیا بایذلا بولق مهب ولقو رکساا نم ىلحا مهتسلا

 لوا دارم ندباذگ یسوب ررلپا بغل دجا هباذک لیسوب ( ابرلاو عسل بای ق

 كن رات رطح مالساا هتلعربمغیب اکا هک رد رخ سفن یدک رلث الو عدم

 یاوع د بو دنا روهط برف هن رحاوا للسو هيلع دلم نسب ترب

 رایت ه:ء هللا یر 3 ا ترنج ماليلا دیلع ی نو دوو سواری

 ۱ و زاها ) نالوا ا "هروس مکن 0 لو و نالوا |

 بودا مس چ وا یرلذلوادنیع هد ندر سو: : لهاهدشن ا ) هند نع مکنم درب نما

  هلظلالوسز ىلا بنکو ات ليم ردرلشمزا هنوک وب نسهصق. خد بانک تیم |

 ضرالا ناو در اما هللا لوسر دم يلا هسا لوسر ةد ن٥ و هبیلع هننایص |

 ۱ باذکلا طیب ىلا هقا لوسر دج نم مال هيلع باجاف كل اه ةصنو دین ۱

 3 .F هې
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 | بودیا عم هب رام الع لوو ېن شی رابدن ڪڪ بوری و ِتف زو پب ز هلیسرو هلی |



 ات

 د ست

 9 ۰ نان - هدر TS تتسهو نو یر و در

 ۱ بان وب نالوا دارم Ak ردم دنا ات یز و و هاا ی قاشا هک لک د

 ارم یار رد با نام> بد زد رد نو فا كاسو 5 هک ردنارم-

 | له یزو ند سارد ام دو و ت < شرع« وار دا٣ نارم> هدناکش قد

 ندا وتنو نیت هاو زار اایسا مجیو اند اج هل: کج شد دال و لبا نیت

 ارو ردزا دشاوا ت هود قرغ:ت هو ك ائ ی ی کرب وراز ره ناز هارو

 هو قق بهذناغادو رشت را خا یب را ۳ ایق فاق ولو تا اک

 | قم نڙ ا۵ ۴ رەشا) رازار واد ت راش اوف يا و رظع راذ نوا مکت ردرل تک

 وک نا 46 یواش. ل یقرب- كيف نکن لزا یترب-اوف هیتر مه ترم

 135۳ تندر رز توی e تسود ]مر هردو
 | كتبا( ز صوهو هلند و اند ین ) یزوب كلامح نالوا تسود قرف:دهو
 . گزو كنارمح نالوا هةل یزون و هد> شا و یدلوا تنا تد-دود ۵

 ارد هثناج قب رماب و قو وام هنجو دوخ یپاق نهب ردن وب ید" كلآ دوخ
 | ادو تشک یف دوش زا مو ره یزو رمو رداکد دوت هاش ق >

 . سود لوا یزو كنارموا ینعد دكا دخ نازآ هج وتو قرمعا تو

 ۱ كنم ربا و تواوابهاذ هانههوب ید ی مگتنرولوا رهش+ یا ك٤د ردن زن

 ۱ هکر اداس ها ر رک كةي باب ا زا دا رضا هکر اديه خو ک سود یهو ا ھا

 یتبسانم هفاتبسو قايس نکیو ردشءد زاوا ادجند دج و ماعو قارغتسا رع

 ٠ لک دش نف قیفوت هتي ت-دوا یوس شاشب هکناریس نانج هنالرلا:هدوبو رواکزآ

 | ی درک هک لپ ادم زنم كب رھ یور هک یونام یوا لوالاف رولوا ۱

 | یتسهب توط ظفحو هلبارظن هنیزوب كفش رپ ره ( ساتشور تعدخ ز ون |
 | ةصاخ كرلنوب و هلیا رظن هنن راتاذ ك لنيك نال وا قح نارم> و قاخ ناربخ |
 e رم نها نسهلوا سانشور نس ندتم دخ هکبالوب تبا ظاةحهدکبلق نرل هبتاذ |
 | ىدنو ور نسالوا ساثش تەو ندکلبا هننایز ماش تعدخو هدد.هلا تم دخ |

 | * تسه یور مدآ نسیلبایسب نوچ 1 یوم F زذا: مان اھم تەە و تاذ

 یه ردفوجناسطب وانروص مدآ هکنوح (تش ددا دد دد اشف ساد رهت یسد رهب سن

 | ظارص ودنا لالطا هتفن واخت ناق طش هکر دیناظرش هدنرپسو یعدآ هدنزوص

 رواوا بس ةثتلالض كل نانسحه لضمو لا لوا هنضر راقیج ندیعتسم
 1۱ هکر دا اتقحا ار ز رذلکد قد كدعز و لا هلا رب ره نوا تد ااو تب سد

 | بواوا لخ اد ژنیففح خاش والو اسا: هات دش من نوا وانیاسفنو ینا طش
 دب رفا*رمفص كلا دروآ داتبص هکناز < یونتم ۷ هلی دیص هلرکموب

Rp ۳ 
 ر دا
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 رخآ لاش (دیهدر شنازا دب هزات تسوب * دیشک اراک و تفاکشبار تسو |

 یرد هزات هرکصفدنا یدرفچ هرمشط ندنجما كلا یتیمدو یدراب یب یرد هسیکرب |
 نازا دهر * دتزفاکزاو درک نارب و هملق 46 یولثم * یدش هنر كلا |
 نیح كتهعلفرب ندذعالقرفاک ءاشداپرب رخآ لاشم (دسو جرب دص شاخاسر |
 ندنلا رْذاک تودبا نارب و یدلا ندرفاک ی دلبا ناو و یتسوراب و جرب هد ه راح |

 لاما هلجوب یدزود دسوراب و جر, زوب هعناکا بوزود یبهءاق لوا هرکصندق دلا |
 هدنتحر هسوک نالو نضوعو رجا كلا هدراک تباسهنو نالیف لذب هدلاح تیادب

 ترورض نا متفک هک نا * دهن تبفیک هکاز نوعی راک ٭ یوم ۶# .رولوا |
 یرلکدلیا طت.ب ك دهیهلک هب وب ن دشن داب وج سح نا ته (ةهد

 تقب رطرزب هجرکا هکر ردوب ناک ردنوجما یی یراصحا نالوا هتقب رطو « دعاق
 نوجا دیحوت مک كلاس یدو ردکلکلیا ن ارب و یہ ناج ہار لوا هک دلیا

 ر دقایق باتطسو رومعم ند جک لوا یوهو دوسجو بارخ ندوجو "هناخ

 نوع: راک قجاوا هلیوا یدشنلوا رکذ لاثما بورض یلاشا كوب و یدشعید
 ار ززاوا شید ردقوب لوباکا یربغ ندنو ردرصه* هتفی رط هنوکوب ناه
 د-نقب رطرب و هنااحرب ییعف كلا هسوک هل دوسخا و ررب و تیفیک ےک نوع: راک

 قسح لوا هکر ولوا هاک ارز ررب و تروربطوب مدد هکر زو سوب رولیف طوب رم
 لاحرد نکیا درم هلتلفغو لسهجو رروکر ا هلاک ةدهاحالو ةضا رالب ینلوقرپ

 * نتج یه اکو دام ناچ 1 + یونثم # رروک یربد هلتفرعو مع |

 لقعات زدلکد هرزوا ءدسحاو رتو ادخ لاتعفا ( نیدراک دشابن یناربح کز ج |

 هدنفب رش ناش كنا ( دب ربا مک و ءاشبام لعفب و دب زامل لاعف) هفص هنایقو
 هدهاسو هنهدنا تاداسیعو ت [عا-ط انرتسکا رولوا اک سد ردد دیو رها

 ۰ اکو رروکو ا هلاضوو لاو رر و تدالوو تمارک هندیک هاو تضاب رو
 یدوصقم یورورولوب نس هبت رم هدهاشء راهسوک وچ ,دهاحیب هکرواوا
 هج هکسرروک رولبق مورحم یرلندیک هاو تاب ر و رلبلبا ء دنهاسحو رروک

 نارشنافرعو ناغباو ناعا اکا هدنرعرخآرروک هلنایصعورفک ینر ميج هسوک
 "هرالثم رارروجوا هتقیقح هنیهو رروک ندنایصءورفک لاحردو ررروجما
 نس هبنيع تمارکو تبالو قحرولیق ت دابعو تعاطیخ دراضءب و یک نوعرف

 یک اصیصر و معلب الم رولوارفاک یعالارخآ زولوا لسمو لوبقم سانلادنعو رولوب
 لفاع#ردنونحو ناربح دن دراک نونفوذ نوین رد( نول دد مهو لعفیاع لئثسیال)
 رصو* :ریاحماهوالا لر یذلاذه# اق وز مم ءاقلت لهاجلهاجو# هبهاذمتیعالفاع |

4I CAs 
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 ۱ نولو ا رکا زدن اک ارادا غ نالوا عن باید دام ند وید سح ردیاسا |

 PTE نالوا یویند نده طابو هرهاظ ساؤج دعب نوسلوا ندطاب رکاو

 نالوا بوسنم هن داما رولوا كید ردن ٍنایدر" كنب روص ناهجوب یسی رب ره
 ردن ونعم نایسآ ن نایدرتردهسین اقباو ه- افرع تاک اردا دانم ندوب هک س> |

 Pie وج سح نا ت ٭ یو ۷ ردیورخا ملام تاج رد تاق رمو ۱

 | ینصو تمالس كنب قند ضح لوا (.بدبحزا دی وچ سج نآ تص بی
 ۱ با هیطامم هرادبح نالک للخ هه بط ناببط ار زکیتسدا ندب روص بیل
 ]| تهوع لایه تاک اردا ی كنند سجون ردنک# كسهرو تنوع هلن

 | نالوا ی هافاح كياوادخ تروح دار ندیدبح كيلا باط ندسح یتتعالجو

 و رار دیناب رنابیحو یا نابییطرلنوب هک ردایفصاو ایلواهدرمصغره
 ندالخ .یرلسح لواو ررار , و تاک هللان ذاب ساک لالخ هک اردا نالوا

 | س> نیا تح € یو # رارروڪرا هنس هبنرم تعالسس بورت روف
 | كن یعص كن روص س لوا GPE س> نآ تڪ * نت *یرومعمز

 ۱ اردا و ناو كئدب نوک لای تاکارداو كني د سحو ردندنشآر ومه

 | (دنکنادابآ یارب و نآزا دب * دک دّنک نآر وار مسجع ناج هار  یونثم ۹
 | رلبا رومعم ههر ؟صندفلنارب و لوارلبا نارب و یم > هسبلا وب كلاج ار

 | كمسجیمکح كةب رط لوا هساوا كلاس هس یک ر هئاوبناج هک ردلوا ییعم ما
 | ه-ناحور ذیاذل ینآ هین امدا یفاصوا ءانف دغر رلیف هلازا نتایطتفمو تاوهش

 | ک ناج كنخ یا 6# یوتم ۴# رلبا نادابآو رومعم هلباهبنافرعو هیلقع یاوفو
 | لأم هکناجرب لوش ولتداهس یا (لامو كلمو ناءاخو ادرک لذب * لأم قشعرد

۱ 

 .دتنچ كسنیلاءت یادخ نالوارنصمو عج یم هسنیفطا ین نعد هدنفشع كب امو

 | لصاح یب هبیط تا.>و یبهیدبا تداهسانت هيلا لذ نن اچو لامو كلمو یتناغاخ
 | ءارجو ليج رجا هدنسهلاقم كناو نالسیف لذب یلاموناج روس یادتا هلیف
 ۱ هک یوم # را رروس بودا برم یرالءو نوجا هک نالوب ليزج

 ۱ هی رب اليمن (رت رومعم دنک شی نامهزو *رز چک رھ! هلاخ ناری و درک ۱

 | هو N نوفدم هدنا هک یرتواندنس هن رخ رز یدلیا نار, و ییهناخ
 هدقدل ون یک ل وا رابا لرقیطاو *لررومعم ندیکلوا یس نس هناخ هناخ ندحنک لوا نامش

 ( دروح ادرک ناوراروج نازا دع * در ۲ كاباروجو د ربب ارپ اراک یوم 7

 بآ لع نسب یدلیا لاب ن وچو یدنسک ندششاپ یی وص هنوآ رب رخآ لا
 نالوا قبال هکمجا هفهزا هرکصندنا یدلبا كابن دنلابخو تساجت مربا نالوا, |
 6 یونٹ 2 ردڪ د بآ قبال هکمحا هدنو دروخمآ یدلبا ناور ی وص ۱

 3 تسوپ



 لریقیقخ لوا ییتنلکیا ون هک رذ هدحاو تفیفخ ىلا كت رك نالوا دف یکیاوب

 | قالت كارد یکیاوب زدراتشامه روهظو ردزاشلوا ناور هلاغوب ندهدنخاو |
 | هلن وت تیک كدام هدخاو تقبع نالوا یلتسصا كنوبات هلا رذک ندو روص |
 ۱ ده یوونعم ۷ تیبا ریتسسهدهتبن مع لوا ینراتوا دو٠ كنب روص تافالسخ۱ |
 | صااخو یتوستلا باف ( رابتعازینآدنزک ره كح یب * رابعرد وکیرزو بلفرز |
 | کلی رنو هکللب ندا هل ندتتهچ رابتعا درج نسسکحم ,دکلبارایع یتوتل |
 || کاما ررابا راتعا نونلا تروص هلبهنسکیا او زسا كع هیق یرفینیرذدامو |
 | فاراد رم ندننباقرز هدنوب رولک هئایع نیسسدو یه ك ر ره ,دقادروا |
 [ ناف كدسکیاو ردقد اصو قشاعو قخاومو نم دارم ندوکینرزو ردعفانمو ۱

 | كع هذایف قرف یب رب امو هکلعب یرلنوب هکلب نس هلی ندننهج رابتعا درج |
 ق ر ییا كرمت وب هلبا» كحنالوا صوص هنایلواوادنا هکر دمزال تفرعمو ۱ ۱

 | زابار نیب ره کج دنه ادخ ناجردا رک ره یون و روئلف ریو رووا |
 ۱ وق یک ناقرعوع هدنناح یلاعت یادخ هک كاسي لوشره ( تشزوا دئاد | ۱
 | قرف هلیس هلطس و كم لوا ىتييام تنه كشورولب ووکن دکشدسوکل وانش ره |
 | هت نوری ک دمارآ هکنا 4 دهجیاشاخ هدنز ناهدرد 6 یونثع 9 رولیف ۱

 | روناکد تقولوا یربد لوا هسشود یب۵ هره كلاشاخرب هرخا كن رب درب
 | نارارهع رد € یونشم ¥ هبوق هرشط ندنرغا ی اشاخ لوا هکر ابا روضح و |
 ۱ هدا كلەمەل كب ہن (دربب هدنز سح دمازد نوخ# درخت هلاشاخ كب همقل ۱
 ۱ نیس یدنلبازآ یسح كلەدىز یدلوا عقاو یعب یدک كاشاخ كحوکرب هکنوج ۱
 | سد مالک صالح یدلبا كلاردا هدنجما كل هسمفل رفاو کاشاخ لوا هسفک لوا ۱
 لاشاخرب هدنگا لاهساغن هحل ناراره 6کردراو كارداو ےھف ردفو هدب رهاظ ۱ ۰

 هک ردزاو تردقو توق لوا تشد هدنتطاپ سح س رایا كار دا ینآ هساوا درخ
 لاحرد هتسلوا لفقر نادرفک و قاق هدنجما كناو هساوا هخاص لاعا لر هجا 1

 هدلاخره هرانا قف اثر هدست اه قداص نمّوم ناراره دوخا و رابا كاردا یا |
 هارداو زولب فراع نالوا یسهسیلع ةساذ توق قفا لواهنی هسلیف هبش |

  (ناسآ نادر قبد سح*ناهج نامند یح € یو 3 زواق |
 | كتتراع كن روص ناهجوب نعت ردینابدرت كناهجوب سح نالوا بوسنم هاد

 | | یسسس سس سس
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 | ,بوتکمرمار نوخما نامزو تقوره ( بانک لج الکل ,) هسیا.هنره هرونک هلتذا |

 |. اشيا لاو )زغاروهظ یمکح نونکمرما لوا هچن:ماک تفو لوااتردراور دمو

 ۱ ۱۳ ۲ دریا تابا (تراب و)یژقنیکیداید ندجو ارلپا منو وع لات ها ]

 ۱ ز۵ فو ص, موم دعاس ءاصف, حوا رد,دند:ء ك-هالا.لواو (باتکلام اهډنعو)ا |

 و هد# تعیف> و لوا لهعو لک لمع ۳1 ها ءاضق الوا ردنرد حول هدف | ۱

 . هللا قاخبام لوا رد ےڈاوا:دراو ,ثب دح هب هلو زرد ید تاتکلا ماو بت

 هداك لةع حولوب سب یک (لفلا هلاقلخام لوا روللا هللا قلخام لوا لفعاا |
 سفال هکر دف حوا ابا نلوا عقاو تال-دیلو تاري لة دعب نعهرومآ نالوا شن

 ۱ ون حول اک وب ردلنص وم هدحولوت رومآ نالوا ل 2 «دلواحول رد هولك مقطا

 1 .هابهو داك ڈی روا اش و ثم هد وەک هيا هس درج نوفل جوا هان زرد خدا

 باق حوا یعکیاو :ردهدن هباثم حور حوا یکاوا هدباراو هنزه هدلاموب ,رادفو

 لباقهک ر دسیلویه حول اهبارو رد: داس ام لایخر حول ینصچو او رد هد |

 تاب ئام سد نزاد یخد تاشیناو وع ولو نود اھم لاعب ردنروص |

 یزحم كنا آر دیک: بآ هدفرح لوا یاهمو ردك ف وز ظ فوزرح هک ردوب |

 دانه ندفرح رداض حولوجانکلاما ید رګ لا هکر د ءهدنع كالا لوا هبا |

 كارما نکردم دن هل زد فورحو تاک لاع عجب تار ززدناتسا بلاوف عج 3

 وز كساکره هدهتتاسا بااوقو فورظ ید 00 نددینفلادلوا یرهطظم"

  .كاتزرش نالوا «عوضوم هد تحور كانك زه شپ ردزیک بآ ییلباقو یتلاد-شساو[

 ۱ قلوا لصاح ندنسال ادتنج تلاوف كناننا توامشو تداعس ی نانو

 ۱ ۱ رحم زد هدنتف ها ننسهع زر نوا فکر د اوا لد ضا ندااتع» رحم ةکلب ردلکد |
 | عواضوم هدا هک ره ردنیبک افوزظ قورح رخآ * ىع دی اشکلا مم ندانم |

 , كبو لکد كفار زد نقص كيوص ىا ولتطو قلیجآ ردیبک بآ یی« نالوا
 ۱ كناسنا قافوو قال->و قافو ناعا کل ن ذا ۲ لکد كفرخ ردکناشم ثالد و 1

 ۱ تاثکلا ما لوا اک ردا هللا دنع هساا نعم رګ لکد ندسشاق ردد ساله ۱

 أ ردنداظخ ن حواو نتداسن-ءرص لوا کلی ریشو حلت تک رهردظوفح لولو |

 ( ناب خار ناشنایمرد * ناهجرد نرش رح و خر ع هک یوم, ٍ 1

 ۱ نبردلا ج حص رت ر هددلجوب ير سوت ردنراشا ا نالوا هدیاجز " هروس |

 1 داس کو هدیاه> اب رد والطو اب رد یبآ تاب یانعم رواک مدذحرش ۱

 | رولوا كعد رازعف طالتخا انععو رزلوا زواحه» هنب رب یرب هک ردراو هدرپ یونس |
 ۱ نعوم هدازا دارمندن ریش رخ و ردرل لوا قفانعو رفاک هبازا دارم ندمت ر ا

 | نک وا طاخ ی ېر AEG بس یو هچرکاد رد د را ناو! )وف ۳ |
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 زا بوبوا مان 46 یوم ل رولوا برطضم هدا زو شنارپ نس هد یفاس
 یا كم وع لوا نا تتلو ت امار صوم نیا ماب * تسو تاذ
 ردپ وبح ناسا هد نالا سفت ر دندنناذ نالوا فوصوم هلاعا كنا قوا بوبحم
 دعا ء دهللا ا یمن كنم وق دوخا و بوبح یخد مسا نالوا ع وضوم نوچگنا
 كنتاذ كعفانم كلذكرد لعالب لبق نم لبق هکر داوبقمو بوی ن دننیع نالوا
 قافن ةقیفعاف ر دندنناذ نالوا فوضوم هلقافثو ن دشناقا یساوا ضوغب
 كتفاسنم دوخابو رابا حق یخ د نسا كنا ید كلا ر دنفص زمارب ر و تفآ
 كس هدا نيع كنا تافآ لوا هک ر دضوفم ن دس هلزا ناآ یمان

 نونو موو اوو مع ٭ یوم 7 رد لعالب در نم درو هکر دیت اضنقا
 ردفرح ترد نماوم ظ- هل ( تسین فب رعت ی نچ نموم ظفا * تسون فی رشت

 ندفرح شب و و نهرب و فرش هوم تاذ فرح تردوب ردفرح شب قفا
 نوجافب رعت یاذنالوا قدصم نع"وم ظفا هکلب نعرا نیشو بیع هةفان«تاذ
 ع وضوم نوعا فیصوتیناذ نالوافلاخم هنذطاب یرهاظقفانمظفلو عوضوء
 هللا ههورکم ظافلا یلاڈما كنوب و هسذ دقفانم هب هسک نالوا نمومیناذسپردشلوا
 نرو بیعهتناذكناسْا فور> وب هک ارب ز زلوا شوخان و نوک ما هنسفن هسنلو| هبم
 هب هک نالوافصتم هلقافنیناذاما ارولک مزالهذخاوماورش هب سوک نیرد هل وب نکبل

 ردژبخو ضد یه ارز رَ و« نک برفع نورد كنا نږد مانوب كس دقفانع

 بارطضاولا هنسغنو رولیف هدیشارخو رواوا رحم ییسفن ض م كناقفانمظفا سب

 یم مدر و جمه *نود ظل نیا شیناوخ قفانم نوج 4 یون ¥ مکت رولک
 قفانسم هنموم مکنوج ین ار ز ردنزاشا + انعموب یراقدروی ( نور اردنا

 هدایز ندنا ینعب رفوص يڪ برقع قلق كلا مان ٺيبخ نودوب نیس هبوفوا
 * تسخزود قافتشامان نا هنرک  یونثم ۴# رواواروضصب و ح ور
 نالوا خ زود ییصا یا قفاضشو رکا * تسخزوو قاذم یوردار> س

 هک یدرولوا خزود یناذم هدعفانملوا نوا سد یدیلوا تشم ندنتفصقافت
 یوم ¥ رد تص مهج هڪ ر دنورد بار ططاو بض#عو مش> لوا

 نال وادب ول (ٽس فرط زا رح تانا ی تسال قرحزادب ماننا "یشز

 ید كنطظفل نم"وم نالوا كب تذکر داكد ندنفرح یعق كنمان قفانم
 كن وص ا رد کشت ردندنراتاد یس>و حف هل كئسکما هکلب ردلکد ندقورح

 6 یوم ۴# ردندس هلزا دادعتساو ردناذ ردلکد ندنغادراب ندنرب ی ایحآ
 هددعر روس (باتکلا ما هلق ی رج # باوج یععورد دمآ قرظ یقرح

 نا ) هسوق نکیلو لوس حام یا( لوسرا ناکامو ) ردسبتقم ندوب |
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 اتو نام كل كف كف هلا دلقم نكبلو زرلیا قفصالب للت لو ادیت ءرلنا ۱

 یارقرف # واوج مدرک .درک نمک هدرب ناکوآ ناکوا ٭ یوم ۴# ردییک لع كناسذا

 رتا لوا مدلیایک نانا ن هک شغلیا ناک نویموا (ور ءرینسانآدناد
 قرف نالوا هد اه تنسنکیا ىج دبا لدجو دانع هددلعت لوا سەي ولزوب 1

 هراتسارسر# « رس رهب واو رمازا دنک نا + یونیم ۶# نایب ینعب رول نک
 یل ۶ لماک ی ةح وب نسب رایا ندآیهوداسنعو ورباندیهلارماوب (زیر اخ نابود |
 یرتوا نددیلقتودانع درع دلم نالوا تعریط هنب زوب لواو راشبا هلبا حال الاما |

 ٩6 یون # همرب و دوجوو حاص قاربط هدزوایشاب رایج دبا دیلقنو دانعرابا
 |_هلفاوم قف اش لوا ) زابن یندیا ریتسا ېپ زا * زارد قفاوماب قفانم نیا

 هدناکزو چو موص و ه الص ور نانم"وءیفانما تاتو محو هزورو

 اقیفح هلئاعا رانم“وم رد هدقمل وا بولغم و باا نعل ردهدنامودرپ هلراعفاهرلنم"و

 لع هللا دیاقت ۱ دیلقت نمسا عا راقفا مو ردرابلاغ هدنرخآو اند ندنهج یراکدلیا لع

 ۱ دشاب دربار ام انموم 1 یوشم ردراب ولغم « دنرخآو ایند ن ندسلجا یراقدایف

 ۱ ۱ تاجنو زرواوا بلاغ نمی رولوا در تبفامهرلوم (ترخآر دلا تامقفانعر ۴ تبفاع
 أ باذعو ر رولوارمساخو بسا ین عد رولوا تام م هرزوا فان هدنرخآررول وب حالفو

 یزو رم مهان ودره * دنب زاب كی سرب و درههچرک 46 یوم ۴# زروا وتنعاو

 | قفا هلیانموم ینعی رد هرزوا یاب نوب وارب هلیپ یسیکیاوه هچرک ۱( دنب زارو |
 زرد زارو یزویم هلتببسن هنب ربیرب یسکبارهردهرزوا فرط لعر یسکیاره |
 جارفو هدیفد داهم هدامهش کر دیمسا كرهشرخآرب زارو یدآ كرهشر ز زو |

 زلبض.ب رواوا كعد بوسسنم هزار یزارو بوسام هزو ره یزویحردراو رشک |

 ردیعما ل رهسشر ورم سابیقلا فالخ یلص ردهنبسانعم بوسام هو رم یزورم |
 | € یوم # زاشعد ردیعسا لرهشرپ یررد هنسانع بوسنمهنرهش زار یزار ۱

 یسب رب ره نکیل (دوردوخ مان قفورپ يکي ره * دور دوخ ۳۳ یوس یکیره ۱

 یی رپ رهو ردیک هنیناپیماقم یدنک دمساوعف هلصایلا مجر_ "یش لک مالاذبقاع |

 ER هداروپ ر دیک هرزوا یساسضنعم نعل هد هرز وا یف هو كاما یدنک ۱

 ۱ تبا نعاوه کا نظوفح ح وا هکر دیم نال وا تبا ك کره لزا هاد نع ۱

 ۱ قفانمو قشرکاو ردیک هثنا اق« هرزوا ییعفاوم كان نالوا هدلژا هسدلوا ۱

 ۱ | ندییک قفا مو قشدولوا بلا یعالا رخآ اکا ینمکح كما لوا هدودلوا روطسم |

 شنآرپ ی وک قف انرو * دوش شوخ شناج دنناوخ شنعوم هک یون #
 ier ومرکاورولوار ورسو و ی ور كنا رب زوفوا نمّوم هنم و ) دا

 نی دین و ۴



 زا هب میل هما وب ال -(ادکنال جرعال تبخ يذلاو هب ر نذا هت هنا حر بیا
I: ۱مهدرک تروصودر ھ % یوبع 3 رددبکو د هدب دناط لواو كاب“ هتشر  

i E ۱هنر یرب رکاتروص یکباره (تسافص ارنرریسغ بآو ت  
 مكت رد رفع تهب ا-ثمو كار ۱ ,دروص ارب ز ردل عمو اور لوا هاشم
 رایفاضا ات زوص هل یسکیا یب رد راو ینا-فص كيوص وو كب وصیبآ

 دواوا ۹ نت دام 0 9 نتدو فا رام دم هدنونسو ۱

EE ۱هلا اردا راک و ی تا  

 رک اەە الوقود لقالوا ینعب راک لوا ندآهروسشو غل ییآ ذباو شوخ
 ) ناتا دراذع رکدر رود ع# سابق 9 هدآ رک ةر اب اررڪ٣ ۳3 یوم %

 كنسک أ ۵ شا س ۳ 4 رعد یری ییکهرفک یسا رغ نذ-قود لها لوا

 لزا لزا غم دک نالوا نافزع یو قود یب یمب رایا نط هرزوا کم ندا
 راس هلال داخ کت روعا قرف ینایف لر لها هلا مزه بحاصو یننبیام
 لعاف كد رک هیف باط زلف دشاوا زوطس» قرف كدام لنسکناو دالا رەت

 قوم نارخاتس ۳ ئوم ¥ رديسو رع ندقوذ بخاص نالوا هداو اتوا

 "كمالسلا هیلع ینوم ترمضعت (اتضقوا یاصع نؤح ةتفركر *ارءریتسارآ 0

 یتوع تق > یی راب دنک یزیوآند هلد او دانع ین كن هن اڑ

 4 یوم ا ییدرلشتوطاصع هدنرللا یک یساصع كلا بود اعز یک مالسلا ةیلع

 كنهوب ( قرکشهاملعنناات لنز ٭ فرز تشقرفاصع نانا-صع یی 1
 هلعلوا اتندل وب و ردراوقرف مئظعرب هد هبحنرا و هاضعلوا ا ندنساصع

 7 فو هاب هدیپ هفاسهدنبناف كن شکیاو یە زدراو لوب ولوا رب كد .دیجنراو

 ل۴ نیا هقآ در * اف ردارلع نآ هلا هدا 36 "قوت #» ردراو رنک
 لعلواوردزاو ینعا كهللا هدنساهدنمو هد نمت هدنتسافق ال وب (افور دا ر دلار ۳
 ؟یطتعم ایلوا تاوارکو انا تاز هم هکر دراو یجر كهللا هكا فو نوا

 نورد داف عبط هن وب مد نافاک ۳ .یوئنم HF رد ادخ تجر

 كلو” کا ار دول تعط نونا د زدم. ظ ةد روا ,دلادجوداذعزرفاک ( عبط هی سم

 هندا دجحاو اب 1 od رتتساو دانعیخدهرفکكلذک ردشلوا هلو هرزوا دیلقت یعسط

 فیت این تین هل 2ا كنهنتساربز راردب | ,د لغ هرژوا یساضتعم قم كنم زلتببط

 رلبا تبجمو تو لیمو د د یافتاکا هنوواوا عالد هره هبیدنک هکیذلک تفآ ظص ۱
 هیچ دایی سرک دیک نآ# مهد زوپدنکیم مدر ھچ رھ : هک یو |
 نو م دبم و مروکنآ ندمدآ هکر ایا یآ مه نو راپا ناسنا هک نیزهالخ |
 زەر .ی بره ف الواو سا یاو د نا ادل نو سچ م تعنبط لها



 1 3 یون ¥ قول نیمو مسلما لک الو را
 نیدتنتهج یراق داوا یعا راهارک لوا ( اهت+ یب نایمرد ی رد تسه * یا
 دز رگ ردراو ملظعقرف عولر تاھا یی هد شنای زمنا هلرفن وب, راب داب ین انسه وب

 .نویکنا ر ناوا یاهتعف یناوا هیاشهو لا« ید قسە ىلا هدا سما ترو ص |
 x وا رية لک رشا كزلوب لهو هیاع یابد ها لص مرڪ ببات |

 | دوجو ندرلنوب هاکعدلا یعوبو یدرونب (مکلخ-رمشبان ۸۵۱ ) بوزو زارفا |
 | رافک NE ادنا کد راک دنواد > ترمعج س+ یدازف مسرةو,یفرف نف: سش
 نکیل بواوا كوش هدنیناسمفنو هدیرمشو هداکاو-هدتس رمذب هلبا راعف و

 ۱ دی لش برص نوعا مف فبدل وا ظ٥ ن توا بف هدیه رنو نعال

 نزد دش * كيا * لعزا دندروشروبز و نوگودره ډک یوم ل رارروب بو دبا

 ردپرآ هج راصو یسب رآ لاب یتعب یراوا رد یکباره الد .(لسع رکید نآز شی

 ا یدل وا لتسع ندنسد رب واو یدلوا شیت ندنو نکا راب دب هدرب رپ

 | ناز ودسش نیک رس یینب ز*بآز بل 4 یوم #
 | هک ندنرب وب ران دعا وضو رابدب قواتوا وهآوا دودی یا زخ ۴ لاثم ( با كل شء
 | "یون $ یدلوا كش» یناص ندنر لواو یداوا سجغ  ردنوهآ راکشدارم 5

 ۱ .رخنآ لانشم (رکش زازپ نآو یلاخ PR نیا * رومآ ك زا دند روخ ور

 | نیب راد ندروختآریردسشافریغ یس ربو یشماق رکسش یسب رب هک ین یکباره
 | ¥ یون ۷ ردرب ندرکش یز لواو یلاخ ندرکش یرب ون رند اوص ندلخم

 | كيزوب هصن ( نیب هار لاس دانغه ناشقرف * نیب "اشا نیتکیانآ رار دص
 | لاثنا ءدابز بز نددح یک تالیثع ناناوارکدون ق روک یلاشاو اشا نیاجن و
 یر ادعم لس شخ هدنببام كرلثا لا الا لس اذه ی سو ردزاو هاسشاو

 .هدیعب ٌهفاتسمو هعظع توافت هدننایم كن اعم لها هلئزوص لها یتهب روک لوب
 ۳ راس ناو ا ددرکد روخ يآ > یو #* ردراو ردراو

 ۱ ا و مان دی و ین دارم را ط لواو رول آ تنا یا 1

 | نر نو« سرا همه ددرکد روخ نا 4 یون  رواوا ادشرون
 ۱ ر واوا دنوتنو رهاط دسحو ل ندنااسعیجرب هورکوب و

 نيز نا هک ی وله و رف وط شع لدحا ندنااعیججرب ءوکش رپ موق لواو

 . نیمز ابلوا اویل ( دو ثنوبدنآو كاب هتشرفنا * دیو تسروش نآلاب
 كنه اط یکیاوب هب رک تیوب مگ ردردب وروش هرجقو هر هک لواو ردکاب ۱

 | ا روسی یلاصت هللا لاقاج ) رولوا لا فیطاو بوخ .دنن> |



Ê. 4۷ 8۱  : 

 ۳ 3 روت هر هاو هد رخآ كنارد ا ۱

 | شی وردر كناب * ناهکان یطوط تفکر دلا دمآ < یوم ۶# ۶ هلشابرس یوت |

اب لک یا هحرآ 4 یوثثم $ ن الف یا هک یدرقبح هرزوا شی ورد
 نالک 

شراق هرلاک ندسیس هنلک یا ( یخ ر نغور هشش زارکموت » عما | ۱
 نس هل دم

 رلب دابا یلک یکشاب بوروا وا نیل ید یس نسب كدکود یاب ند هشش ناک |

 تحاص تش اث . دوخوحوک # ار قلخ دهام دبد شسابقزا ا یوم #۱ ۱

زوس ن اعز لوا یدروک ۵ قلو هکنوج یطوط ( نا نالف یا 4 هک د دز
 ۱ یدک هز ه

 | یدک دخ هفلخ ندنکیدشا ساق هنسودنک یشن ورد یط وط (ار قاد

Ê ۱۱ یدناص یک یدنک یاد بحاص یطوط هکار : نرابداوک بودنا بچت قلخ معا  

۱ 

رک * یکم دوخزا سابق ارتکاب راک 46 یوشم 2
 | (رشرش نتشون رد دنام هچ

 ودنک ین د راک كناباوا نالوا اب هک ربد تودنا:غورش هغم زور هصح ندهصق ۱

 هسغنرب سفنرب هک رد1کدزاج سەللا ىلع سهلا سایق هک هعوط نانیف ندکسفت

 هرزوا هجو ی کیا هدوب هرشرش ه دفازا رزکب هحرکار دوو یلاسعحا كم هزکر

 یعمنکیلو ردهٍاش هش رب یرب یسکیا ریش نا هدتانک الوارولوا حک یم

 را فم هثب رب یرب اضعمو هباثم اتروص سپ رد هتنانعم نیل یر و نال سرا یر
 یشن هاک هد كن السرارب شاعر داتسوار : يه هرکی هربش رش هدفا ر اتات رلیدلوا

۱ 

 هرش نالوا حور یذریش نالپ زاب هددغاک لوا ةيفیقلاینو رد-یس همزاب هدشاک
 تروص لها كلذکردراو هیلک تریاذو هعظع توام ۰ دامهش نکیلو ردهباشء

 ۱ امار دناسذا انروص هلس ی کیا هج رکا ردیبک كنو لاح كنانعم لها هلا

 ببم نیز لام هلسج ۳1 یون ¥ .زدسلکد ناسکی د یرلذطاب يملا تبيح نم

 یه د یداوا هارک ندیبسوب ماع VEER سلامت یک دا

 یدسلوا ءارک ندسییس یراکدلبا سابق هرزوا یرلسن یدنک ینراک كراکاب

 عز یک یرابدنک یهللا ۰ ایلوا مالک ٌفصالخ یدلوا , اکا ندقح لایا هسیک

 ثعدرایدلاق «داوغو تاالض بویلوا ملا هنا یهو هنرارسا كران ن دن : با

 (منتشادنب یوا ایلوا * دننشادرب ایی اشک + یولثم $ رواوا

 لاقاک ) راددتوط نساوعد كلر اب نمی سه هليا مالسلا مهیلع ماظع یابینا

 یکرابدنک یماظع یایلوا * كغم رشبالا منانا اول اق مهنع ایک اح یلامت هللا

 هتسب ناسشیاوام *رشب ناشیارمشب ام اک ٭ یوشم 6 رلیدتا عز

 باوخ راثاورب زدرشب یخدرلناو زر زب 4 تشا هک شعد رانو (روخو ماوخ ۱۱

 اذسهلام اولاقو مهنع ابك احناقرفلا ةرو-سىف لاحت هللا لاقاک * زدیف هروخو |

{JF {Ir # 4 یورفلا # 



 یوم 3 ید رووا اب یب ا ی ی و و غرق ها یاس نر اب یدلک | ۱

  یدروک ( برطز لک یطوط تشک دز 37 دز شرر * ترچ هتهاجو ناک د نغوررپ
 بص# ن دنفارو طب یبخاض ناکد نال ۷۳ ار یس هماحورپ هلنغاب ناک د

 یدلوا لک یشاپ یدلوا ناتسلل ناتسللا لیاک ندب رض یطوطیدروا ها ثایظوط تودبا

 هدر دا وک نس ندنح ی یزور # یواثم ¥ ردلکد یلاخیخ دن دنءاهوا ك٤د

 ` قزو- زك وک خاقرپ نادننارططاو ما ییطوط ( درک ہآ تغادزا لاسه در

 تقیح یا ی ۳ هآ ن دمادت ها لات E کره ھ ید یدانا

 هک یدږد رد یاو یدرالوب e دلا ا ردهجو وا فیح یا
 | د یذ هلبس هط ساو یهاکت یطوط ند یدنک هنتلآ ت واب ییاتفآ ناو دو تفحا م

 | ثنهجاوخرولوا لئازثمعاو زولاق توت یبهدیک یهاکتو یزاواكنا مکنوچ رواوا
 هک وشه هر واوا هب انک ندن-اوا لئازكش زاوآ ك لآ یس دغيم را زدش متمعفب :انفآ

 | لوا( ناز شوخنارسرب نه م دز نوچ * نامز نا ی دوب هتسکشب نم تسد ۱
 ۱ مهوب مدروا نوع دئشاب نب كنيطو طزاتفک شوخ لوا یدنلوا شعص ا مت ؛ ناز ۱

 یدهل وا شفصنامزلوا لا م مب ماد روا یغ رع ناب ز شوخ لاوان را ۱
 شوخ ع رح قطا دب اتشاب * ار شا وردره داد ییاهدده + یوا 3

 كدنغ ر یدنک مکان یدررب و هه دصو زاهده هشب وردره ةجاوخ لوا ار
 نطم) دیانامارد ه رزوا ی دلوا d1 داو هطعت دات یعمون هلو نفط

 | كعد هساک قطا ھن رع نب دنک رکات سم هرزؤا ردقتوبرد مزه ید ها

 ۱ نکلا عور کز ىسۋر *یطوط كل هس هکر ب نەک ر ولو اوب تراشا هدنوب و رواوا |
 یبضغرانو مد یالب ر دالومبضغزتاوالب عونرب یدو دساوا کیا ندکلنو-مالک و |
 | لاقو بلا تضغ * دعا هقدصاا مالتساا هتياع لاقاک * هقدصالا نیا افطا |
 | نارمح بش هنوزور هس دەب یوم ¥ هاللا درب ةف دصاا ءالساا هيلع |

 راز» نارمح ءرکصاد ده وا نوک چوا ( راو مولد ةتسدش ناکدرب *رازو

 | تشک مغو هتصغ نارازهاب %4 یون % ىڭىشەزولوا ه کد ۳ < نوا ۱

 ۱ نت روو تهج هغو هضغ ناراره لاس (تفلبدیآک خرما بع ک۴ تەح |

 دون یم € یو. رواک ه راتفک نچف غ مصوب بج یا هک ی بد هلب وب شاوا
 هغ ره لوا لاب ( ته باب آ زدن دشا FE نوکرهار خرم نا

 هتاک هزوس یطوط لوا هک هلوا ان ی درتسو ڪڪ رهن بی رغو تم ع وارد ره ۱

 سانط تب وج وه یی راب ٭ تش ذکیم ۷ یس اوج ٤ یو رم ۱



۲۳ 
 ررب و و ی راک و ۳1 كنم هک هنس لوارر و Si لدیاکاو روا رواآ آ یناج |

 قاطء داوجو قح نرمضح ن 9 ردبناف تا تایحو ین اوہح حور دارم ندناج من |

 نیعالام) هس ساي ذخاو هسا | یلاج منوا ۵ کما طیاست رهقوالب هن دیعرب
 ۱ تر

 نیسلک همهو هاو كسشدح ( رمشب باق ل٥ رطخ الو ت٤“ نذاالو ۱

 در و ضوعاکا یاب کاپ ناجزوب هس+ هو هسیط تایح دص نیلوا هرطاخ هنلفو | ۱

 کتب *ب دا-تفا رود رود * درود * كنلو یدرکیم شب وخزا سایقوت 4 یون 2 # | ۱

 سایق ندک دنک ینرارمسا كشسالوا كناو یتراک كنيلا-هت یادخ نس (كنوت و |

 هک ليف رظن وبا نس شهود رو٣ تیافب ندنفیقحو رود هدایز نکلو نسروط |
 ن راد رکو راک كرانرا نربا هستقیف>و ردلکد اچ ضقنلا ىلع دا ات
 مکتن ردلکد بس انمو قبال كلبا سابق هاڪ یدشاک هجا نالف هد رشد ۱

| 

| 
 | نکل یدلبا سایق هنلاح كيقلوج نالوا روک دم هدهیاکحوب ینلاح یدنک یطوط
 ت وافت,ضورالاو ءاعسلا نیب هدنسام كنلاح كنآ هلبلاح كنو هکر ولی نالوا لثاع |

 درم نا نا گج ) زرروپ بودیا عورش هتاکحوب هلتبسانموب سپ ردراو رهظع |

 یوویلاش دو .و “لثه ۳ لاس ناکدرد یطوطنقت ر نورو یطوطو لاقت |

 كنآ و یدیاراو لاق رب ,هدقناسنامز («یطوط اب اوک ریس یاون ش شوخ * "یطوطار طار

 4 یوش- # ىدا یطوطر ی جديا ماکتو'رپسو زاوآ شوخی دب اراویسطوطرب ۱
 لک دهدنا ناک د بحاص (نارگ ادوس همه یتفک هتکن# ناک دنابهکن یدوناکدر |

 یک یدآ هرایجمدبا ارشو و عیب عب - میچ یدیا یظفاحو نارهکن كن اک د هدناکد نکیا |

 ةسابا باطخ هب هسوک ر نعل یدیآقطات هدناطخ یمدآ ( یدب قذاح نایطوط ۱

  یونثم # ید داسنساو قذاح هدنمررایطوط یدبا یهلیوسیک یمدآ |

 هجاوخ ( دوم ینابهطن یطوط ناکدرد * دوب هنفر هناخ یوس یزور هحاوخ ۱

 یان ابهکن هن و هجاوخ یط وط هدناکد یدیا شفل هداج یسهاخ نوکرب ۱

 هکان تدرب هب رک 46 یواثم $ یدرابا ظفح یتاک د ینعی ید رر سوک

 یدم ره هرجا ناک د یدکرب ءاکا ( ناج میبزا كیظوط یشوم رهب# ناکدرب |

 | یوسزا تسج تخ € یون $ ندئسوف روق ا ی ندشومرب |

 | یاو رد ۶ یو قا یمدآ ب اطخ رد 4 ىوش % یدرد هفیطاو هنکن

 ۳ F دصق و Fp یذ رک ۱
 نواب رود هشش ندنفی دنفوط هژهشش نکر اف ندنفوخ یا یک م |

 ناکدرب * ا هحاوخ دماي هاد یوسزا 3 یوم ¥ یدلک ود عا نادرلنا ۱
 ی جم و 1

 هک د ندا ید DEAN كاي اولا و هدیاوخ عزاف تسشش ۱

۱ 
۲ 
۰ 



4$ 

 | (وا مان نم یدر رک مرفاک * وا ماک نال-* نوخ یدبرک 4 یوش  هلبا

 | دزرل, ی % یوم ¥ مدزلیا دا ما لنآ زکر ھه یل هسهد روتابا هرزوا ۱

 ثفسافو نش میظع شرع ( تم شح د صزددرک نایدب 9 نش حد ۔ہزا شرع
 | سو هيلع هها لص هللا لوسر لافکررروم تراشا هفب یشتید>وب ررتد ندنخدم

 ۱ اذکس نانع قوت دلایا نیا هاور شرملكلذل نهاوب را بضغ قسافلا حدماذا

 ۱ در واناک د ندنسلوا حدم كنيفشو قاف لوا رالوا ینه (رغصلا م م اطا یف

 | هط * وس ال رلدلوا ی هکر ولوا هانک ع ورب یخدو رولیف نطءوس هح دارو

 | ردهزالباتتحاندنا ردکلبا حدم ساف هک ت مېت عضوم س رولوا شلوا بیس

 | ه- ءلع هلال صلاقاذهاو ) هیات نظ ءوسو هیلوا 1 رلثلوا اصو قم مع ات
 ۱ صاخ# دو اکا سب هاشو دو هاش 4 یوئم مهلا عضاوماوع لسو | ۱

 | لفاغ ن ندعحو ما طیب یدیاهاشداپ ک1 هدازو ید اهاش (دوب هقا هصاخو دو ۱

 یمکنآ ٭ يوشم # یدبا یصاخ كنيهلا هاکردو یدیاصاخ یدلکد |
 1 هنتفکرب لوا ( دشک یهاج نازنهدو تڪ ئوس * شک یهانش نيڏجا 49 ۱

 | بص نالوا فرمشاو العاو بن اج تخ هرودلوا هابتنارپ ءاشداپرب نیلجنوب هک |
 ۱ 4 یون ز دبا هل زملا عيفآرو ر دلع 1  ینعب رکح هنفرط ه- صو |

 هاشداپ رکا (وج رهق قاطع فطا نآ یدش یک * وارهف ردوا دوس یدب دنرک |
 | فطا یناص ینیعب قلطم فطا لوا یدیسهروک عفن كنآ هدنکالهو رهق كنآ

 | لاتو ك راسبت قح عب یدرولوا ییسیا یک الهو رهف كنهسوک نخ
 ره هسه دن نج ردضرغ ی و تاع ی یضغو رهفو ردبحاص فذطا اصح ۱

 كل _ءلط» فطا لوا كلذک ردراو e هبهدش لوا هد رهو لوا هبا بضْعَو

 هداافو تەفنماکا هدنرهذ كةسيك رب ن لضافا دبعو لاک لو نالوا یرهظء

 دوس ییسیع هروهءم لوایرار هد کد لی بص اک او رلواوح رهذ هسهروک |

 | بویلوا هاکا ندمسوب رل ەثسوک نالوا تربس لافطا نکلو رولوا یرتوا ندتعةئمو |

 | رداع * ماه شین نآ زادز رلیم هح € یوم ¥ زرولوا برطضمو ملام |
 قغفشم رلبا قوخو رود ندنشنن لوا كما لفط الثم ( مو داش مدنارد قفشم |

 ترس ل-ط رب ندشناج قح ینعب ردماک داشو رورسم هد لوا ردام ناب رهمو |
 ۱ یک قفشم رد ام نکلو رولوا نازرا نافرعیپ لوا ندشی لوا هساکالبرب هب هسک

 ۳ "7 4 یوننم ۶# رولوا نادنخو ناداش ندشفیدلوا علطم هرس كنا نالوا |

 فیءضو میز كنس ( دهدنآ دین تمهورد هکنآ # دهد ¿ ناحدصو دنا ناح ۱

 6 یاب #

 ۰ مارا قنات كنان رکا مرفاک یدیلوا یئوخ یئالسم یدایم كهاشداب لوا وا

 ق





 ۳1 . دا

 ضخ REET 2 یون 3 ير کئ .اهلاو Ry يلا ب بییط ۱
 كنا مالا هیلو راک هک رمو لوا (واخ ۳۹ دیایرد ار ارس # ئاخ در |

 یصاخ كقاخاما زلیا ل اردا یتثهیغ>و یر كنا یماع تل هلخ یدکی یر اغو ۱

 رپ هق نوکر ذع برف هنس رخآ اینا ا یه و ك٤ درب مهم

 باوجو یسروا دیاب ند زا هکنا 46 یوم ۴ ر دش ءارک ذ ءدناسب جش یا |
 یاب هناهس قحوا هک یک هلرا ( تاوصنیع دون دیامرف رع |

 مالک هصالخرولوا ب باوص نوع هس ررویپ هنره دش مرا رواوب باوجو یو |
 نکودنابوغرمو بوخ هسرلیا هنر ٩ ندا لع هجوم یاب ز ماهلاو ینا یو |

 ٥ تساور شکي رکایشخم ناح هک آ و یو ۳و یک ایلواو ادا ردرهشا

|] r 
 یه کر رکا راشغب ناچ هک بوک وا ی و تیس

 كنو ر دسق> بان رواوا رداق ینذ هفایف یربد هدرا ارز رداور هدرز داوا

 نادنخ ودا شاو هب رس شب لیا رعحع 4 ئوش % رداد# تیام د قصد ۱

 هیلع مهار ۱ نره> مال ما هسیلع ل عده ت ضخ ( هش رس شە شب |

 كناوف ش راب و دئکو ا نا ی دنیب یک یغدلوا ۴ او تو و اب هدنک وام الیاا |

 لو آو 1 یهص كالي ها ت رنعحر و نا ناددخ حو داسشهدنک وا كئرما م 2 ۱

 رگذ ۾ دالاس نم وک رک بش بب رق دز = ۲ كل ا دلح یری تفت

 دجا كاب ناچوعمه * دا نادا ناخ ءا اعا یول $ عن |

 نادذخ یدبا هلد> اناج كاب 3 هجا كاف ناد دخ یدبا كناح گم اب ا دحإاب

 شیوخ تسد هک * TITY حرف م ءاح ناقش شام یو ¥ یک وداق
E 

 | یرانارلبوخ هک ررابا سوف تفو . لوا ییماح حرفو رو رم رةش اع (دادک نشد وح

 | ا 2 نک قرون هدرا: نوه ی زانو نا هات یوم یابد هلل رالای رنک |
Rp ۱هلداسح و یطءو- هدنفح كنآ نس ی دا ی وا ندا ظح یاق روا ءاشداب  

۱ 
۱ 
۱ 

 یک شا ةصرد٭ یدولآ درک هکیدرب ناکوت ه یوم  ه كرت ییهعزانسو |
 ییطاوس و دنفح لماک لو سا ر دلو هه م دوم سَ ردلعاف یدوااب (یدوآاب له

 ۱ es a 8 ررروب بور و 9 باوج نویس ندب

 ناو :E د هدنلاح 2 وص نا شو لغ ں 3 E ناد هب سشپ هلاشاخو |

 . | نماخو كاب ندهینتفل ضارغاو اكنون ار نجوارارکا ندت,مشب تارودک |
 ا[ کیو ۶ مهفاف رداکد یہ رک یلافا كسفن لها راس یا كراو دو

 4 ره)
۷ o 



  1 Jفا ٤ د ۱

 نا )یوم (۵ ( مین نواظب الو ا ال 7۳۳ نف ل ر
r.أ رکرز (كاب مرو قشع زدش كرنك نا * كاخریز مد  

 هکر ز هریک لوا رایدتبا نفد هکاخ بولوا تب یدنک هل اخ یروفو یدید |
 ها یون $ یدلوا كاب , ندض یھ نالوا هدوذنک وند نالوا

 کارز ( تست هدآام یون هديع هکناز 8 تدل هدناب ناکدرم قسشع

 ید رداکد یعاک ٠ عاج مز, هد يه هکارب ز رداکد یاب و هدشاب قسشع كر هرم

 بوو زددنمگح ینافوهدص هاا لّوبام راّتعاب یزاجم قشعو یزاحم بوره |

 هدر "قیفح بوب ن اغا کز س ر دیقابو ی اعاد قشاع كناو قیفح

 نی رد-اکد یجخاک «روناج مزب یزاسم قشعو یزاس جم نو نالوا «دنمکح |

 رارروس بودا ع ورم م زبتیغو قرف ی ییشام كسنفشع كن هدنزو كن هد ره

 (ی هزات هت دیکر ز دا یعدر ھ هاب رادو ناوررد هدنز قشع )یو $

 ور واوا كر ۳ یک هم درب ره هدزوک و هد-اکوکو هدناج شع كن هدنز ۱

 ». تحت

 ق شع سم رد هد صب و هدناور قشع كن رید هل د هک رواوارناج ید تھم ۱
 تاىآ ؟هدهادم ار زردهدرمهب و هدناج قشع كغ نالوا یس یدا هلتعه>

 ماد بورپا"هنا صو كئآ ناجو رولآ تذل قاشع رەب ن ن دتهیعح بوب راثآو

 هد ې قشع اما رواوا تشوخورت هزات ند هغ سفنر ره رولوب تو الو قوذ
 نداجا ینیدلوا ناب نسح كنف وشعمو رولوا هد شع كنا هکر دیسکع كئوب

 هد عرب یزاجم قشاع قوشعلا نیسح لا لا وژ دهن رولوا یتاف ید یشع ۱

 . بارشزک # تسبفاوک نیزک هدنز نآ قشع # یوش 3 رولاق هدرسفاو ۱
 عادوا هک هلا لوف ییوضع هدع كهالا نالوا توعالو ی لوا ( تسفاس تارفناج ۱

 ۳ یون $ ر ديفا ن دیارش یی هدایز تایح هلا لوا اکس ر دیابو ۱
 نفشع كهللا لوا ( اکو راکوا قشعزا دتفاب * اینا لج هک ن زکب نآ قشع |

 فرصت یس! را دا و ایکو راک ه دنقشع كهلا لوا ابنا عیج ارپ ز هلبارایتخا

 هش نا دباراموکموت هک یودثم را بدلوا لصاو هوب تر عو هلا مر فرش و هنر دقو
 ردقوب هاروتزاجا ههاشلواهزب هعد نس (تسی راوش داهراک نام رک ای# تسدنراب |

 هاشلوا ق وز ر ردلک دراوشدو لکشم و هلراع رکدوخأ و رل سا هرل۶ لار ۱

 طب ر + نانا نام ردلکدراوثدو لکشمراک مه هن رابلو نالوا م رک كتةیفح |
 رردبااتشا هل وا هحظعا ءاش لوا نسرانا ,کصتدقدلوا لوا یاس تویابآ بل |

 ٭ دوبیهاا تراشاب رکر ز درممندادرهزو نتشک هکنا نایب ۶ ا

 کد رم لوا( میز قودولدیما یپ ی * میکحتسدرب د ع نا نتشک یون |
 :ee قوخهو یدانوجا دیها ندهاشداب هت یالهو لو هدنلاكیهلا مج کح |

۰ 



| 
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 ندنمهچ یک ی وج ل رک رزوا (وآ یوردما یوناج نسد# وا یوج نوسمه

 كرکر ز ن-ب ی داک کډ كذناج كنا ىزوب كنا ی داغا ناق نەي ی داب ناق

 | تابا قوعصعو انالوم ترمع> یاو ا بیس هنگ اله كندننک ی ا-جو ناسح

 هوارپ دمآ سوواط ند ()یوش» (# ررروبب داربا ییهفب مش تابیاوبنوجا |
 كنا یهاشنو>یا یداکی دا:فسواط ین“ كسواط ( وارف هتشکبار هشا-د یا |

 * نم فانزک وهآنآ نم تفک )یون ردا هی آیتنطاسو تکوشینمبیرف |
 | مک وهآلوان یدتا هدنامز یتوءرکرز ( نمف ص نوخدایص نیا تګ ر |

 | نامه لائم مب هدرهاسط یی یدک و د یئوخ یفاص من دارص لوا یرتوا ندان

 یو یدنبالاله بودیادیصیرتوا ندنفان ینآدایص هکردیبک وهآ لوا

 | عیهاب ور ارد لوانیا(نیتسوپیارب سدندب رپ رس ٭ نیک ک اراب ور نآ نمیا

  كهاب و ر لوا نامه ملاح منب ینیعپرایدسک یتشاب كلا نوجا یس وپ ندوصوپ هک
 هک یلږنآ نمیا 46 یوثم ۶ رابدسک نشاب یرتوا ندنینسوب هکر زکب هنلاح
 یمنز كنيملف هک لب لوش نیا ( ناوم یار زا وخ تخم ر * نابلیب مخز
 نمنودام ېپ متسنشک هکنا ه) یون: ( یدکود ی٤اق یارتوا نذغنا ونعسا

 | ردشلبد ن وع ا نالوا یتدا نان نبه هسوک لوا ( نمنوخ دبسخ هک دنادنیم#

 | هک یزایب رد-هجو ےھوبرو شرا هللاق یرثا كنآ هتبلا یی زامویوا عناق مب هک ی

 | كرکرزو ردراو یساتمم یراکنا ماهفتسا هددنادنیم هرزوا هجووب زاموب وا عناق مب |
 | بیس هنلت كلآ هکرواوا یروط نتس> تنس هللعو هنحور هم نالوا نود

 | یدلبف لتف یرتوا ندتروسص نالوا نود ینآ ہا شو یداوا یروسص نسن> ۱

 | نینچ سکن م نوچ نوخ * تسسب ور ادرف وزورما تسنرب )ىو |
 كناهدنمایف هکر دهنب رزوا كلا نب رابو رد هع رزوا ¢: نوکو ) 2 7 میاض

 هن سکر ههکلب ردلکد مناضییعب ردهباض نفع یتاق كنهسوک نیلجنب رکج یننب وقع |
 داربا هدنعف وم لثیراتبب وب مکتت ردررقم ینلوا دناع هنسفن یدنک هسرابا

 | نآوآ یوسد درکزابهزآ ردهاس- دنکفاراوبد هج رک )یون( زرروب |
 یتسهیاس دوخادر وغارپ هیاس نوزوارا ود هدراسهن لوا فچرک الثم (زاب هباش |

 | هنرمش ورخ ندسکره ارزرلبا عوج ر هنناجزا وید رارکت هباس لوا روغارب نوزوا
 | ءاسانمو هسغنلف اخاص لع نم یلاعث هقلالاقاک) رولوا دناعاکا هن هسرواوا رداض

 | اراها دندبآ ام یوس *ادنام لعفو تسهوک ناهج نا 46)یوشم ( اهبل

 | «رفرط مز یسکعوا دم كرادنردا دنزاعف مزب وردغاط لثلا ناهجو (ادص
 | .دیناف ملاجوب نەم لصاح رواوا سکعن» هور, یسادص رلهسرقب> هغاط ار, ز ر واک
 موبلا ییاق هللا لاق اک )ردکعد رروک یتسارح كلا هتبلا هسبا هرزوا لع هن سک زه

 < یرب ¥

OTN Go 



 هدک البا پارت2 کا توافق اجرهد یهلل فرم EE 3 اما دا

 لتطای و ل هدنروض+ كف خد بولوا لئازاوهر رز تحالعو تفاطا
 | ناطاعو بونوا نادنا هک روک نئابو و تعا كنا فن مخ دو یدلوا
 ۱ 4 یوم $ یداو توك ن دنضرم جا تبح هاوه بوئصا هاچ حور

 ۱ 94 اشداب ( درک مااودب ارز نیر هدر - ظعر یخب اروا كند هاش

 ۱ 1 یو ید انا جا الا : یی هس زر دوش 7 هدبز یددوک |

 | مکع هک ( هدب هجاوخ NS ۱۵ دن ناطلس یا تف یوکح نیو |
 رو هبهخاوخون یگرمتک لوا ن اطا یلاعو لرز یا هکربتا ههاتشداب هل ۱ ح

 شآ نآ عفد سأ-و با * دوش شوخ شااض ورد كارا ۳ یو ۶%

 یشنآو ییآ یلاصو كرکرز هوا سوخو تطرد ء دنلاصو كلا ك نکات ( دوش

 € یو # هوا رد یضرع كک رثک نسب هلوا ىج دلا فد یت رازحوب و
 ةا ے اہ( ار یوح ترڪ و در رف نآد ISTE چ E هشت

 یکاره لوا یدا داب ءرکرز کریک نالوا یورهه لوا هب زوم كایهلا اب
 شش تاد ۋاھ و ی دلبا تفج هد و یر او ضد ۳

 یسکبا لوا ی رادقع یآ یتلآ ( مارتخد نآ دمآ تعا # ماک دندناز هام |

 توس € یو $ ی ےک راد لوا ات راید روھ دارس 4 ر یر ۱

 رکضددنا تاک ییرخد هد یس و دروان * تخت ِث روا رهد زا

 ۳ رزات یدزود تب مش یهلا بایط یر وان درک زز لوا « رکصندنآ ییا شە |

 یروج رژ نوج ۶# یواش ل ید را هدنکوا كردو ی جا یبرش لوا |
 كرک ر زان دک دره هکنوچ (دناکوآ لات ورد غخد ن اج * دناءوا لا |

 ی داء كلا ینب یدلاق هدنلاب و كلا یئاج كررخد ىدلاق لاو تفاطا

 د" دنا * دے درز حرو شوخ انو تشز هکذیچ 1 یونس شم ی دسلاف

 زآزآ یدساوا یر اص یزوب و شوخانو تشز رکرز هگنوج رم دت .ش درتهوا لدزد ۱
 هصد نداد صو یدناضوا ندنا بول هوص یلکوک عد ی دلوا دراب هدبنیلق کا |

 رک یاهذشع هک یونثم ل رلردبا با بزم هرلثلوا یزاسحم قم ءو راردوس
 ن دنکنررب اضح هک راغشعر لوش ( دوب یکمن تبقاع دوب " قشع * دوب یکار ی
 قشع« دنفیفح قشع یک كناردپ رهاط نسح ن دنو دارم ندکنررهلوا یر وا

 تی و ۶ یوم ۶ رولوا بیعو راع تذاع هکیب زلوا |
 ك هشاپ ند-اب مهرک رز لوا یکشاک ۲ یروآد د نآ یورپ فرا * ی. م
 لوسغءءانو ق و هرزوا رک رز لوا ا یددیلوا یسحردف ی | بیعو |

 ا هد > برج 1 یونش % یدیلو !عفاو یی یدک تم | ۱

۳ 



 تو ادج ندنردنزرفو ندنرهش یدلوا رورغءاکا یدروک یئوارف نملخو ۱
 ۱ شاج دصف هاش ناک ربح * د رح هار رد نام داش دمآ ردا دک یولثم ۶# یدلوا

 0 لب ربما یکیا ناتلوا لاسرا لوا یس هب یدلک هلو بواوا ناد اش رکرز د ر (درک

 | كنآ هاشلوا هکر بخ یب رک ر ز دم یدابا مرع هکعیا تاقالم ههاشداپ یدشودهلو |

 | یاهوخ# تام داشو تسسنرب یزا بسا 1 یوشع ¥ یالبا دصف هنلاج

 یدروس یلآ ناداشو یدلوا راو- دم هل و رع ( نخابشش تعءاخ ار وغ 1

 كد هلب وب یییفح ال و و ی وات كنا و یدلکا تعلخ نساه:ناه كن دنک

 | ییهع لاح رد بولبق لوبف یو ندحوتفرپ مکح حور ناطلس هکنوج هک رولوا

 جارخا ندنماتسییاوهرکرز یخدرلنا بویلبا لاسرا هباوهرکرز ناوسر یمهفو
 | هدنعیبط رهش بویلیوس ندتسسابرو تعلخو تمعن بودیا كاریکجا زع نوجا
 . هچوتم هثناج یتادا رم بولواراوس هننآ د | رعبولوارورفءاوهنالواروتسموزوک ی

 ۰ أ تءابر هرفس ال رک زد رح هده صد ا ر دوب هصح ندهص یداوا ۱

 ۱ یون لرروب تصصت قبب یکیاوہ هد: ایگ تع نع هلیل ای تم و بص :مو

 | لامورع شلاپخرد# اضف وسا شیوخ یاب دوخ# اضردصاب رفس ردنا هدشیا
 | ندیک هلبااضزو راتخا زوم هرفسیا )ير يراود لیارزع تک« یزهمو |

 | ترعو تلود كرطاخ هجرکا لدهثناج البو دردواضلاوسا هلیغاا یدنک

 ۱ هلوا رورغمهب هف رخ مرطاوخ سيرولوا ر هيل تیفان هکنسرولم هن نکلورولبق وزرآ
 ۱ هل وکووب ی وهفم كتب و و ر ولوا كعد اق دیّةم هر ههوع نالایخ ییدنکو

 | رواوا م اتسم یحاصن لکشو و هلوکوب یسنمزال " عمو رولیفاضتقا یبئاعم

  اماراو كلزبهءو تلرع و تكلم « دنلاببخ تاهسوک ندیکهرفس هیابضردصو

 | یروب هکیدید راه الوا ءازهنبسالا قد رط ىلع هللاح ناسا هنوک وب ل-اررع
 یو « دارم نحب اکا لوپ نزولا لب هنفرط كاوهو صرح لفاغو غمدم یا

 . كني وب رر مروليفدا رم نسو مرولا كناج كنسندارلا لوصو لبق نسرفلیا
 اد ایف ذس ندلما لوط و رولوا یضتق» کید هلبوب یسقوطنم م وهذء یخ د

 ۱ ۵2 سیب ۾ : شدروآردنا * بد رغ د ی نا هارزادپسر نوچ 46 یوم #

  ندلو هکنوج ( زارط عشرسردزوب#ت « زانب شدن در هاشتهاش یوس * بیط
 ۱ یدرونک هک ا كه ش ش ورا یدشب هرهشتهاضد من الوا بب رغو بی لوا

 یئاب كلاب ز مس لوا درم لوا اتهزان ینآرلیدنلا هنناج ء اشنهایش ببط ینآ
 | ےک لوا هکردلوا لاقءدعت و لام ند هباکح ی داوا یب هنا راو هناورپ هدنفرط

 هحور ناطلسس یتساوا تفج هباوهرکرز ز كنا نوه> الصا كةن لارنى هلا

 ا نامز دعب ؛ بولبق بات وه نابز عقب ی 1 يخدلوا سہ بودبا ما



 دور هناج

 < هاشداپ شیاروا جر ندرک ضرعوار چر یلو نا نتفایرد #۶
 ۱ 2۳۳ نازار هاش * درک هاش مرع تساخر ناژا دو 4 یوم ¥

 رع ههاش داپ و یدل هرکصندک دنا صیشل یی رم تاک رنک یهلا بیبط
 ادا ناک يدلبا رادربخ و 6آ ةر ندنجتر تاک رنک لوا یه اشداپ یدلبا ۱

 نآریبدت تفک 46 یوم ۶# ردنربدت دصوصخ و سب یدشا هلاک لو لوا
 ردن یدستنا لسهاک یلو لوا (اردرد نیا زا مرآ رماح ٭ ارد رع ناکدو |

 ل هر ونک مضاحهدنوب ند داف ر م" نوه>الصا كدر دو یرک رزد رملواهکر داوا

 اروا هد تملخ ورزاب * رود رهش ناز ناوسار رک رز درم ٭ یوم #
 هل: روژ هلبا توعد ید نه رکر زرد دنق ر۳٥ داره هک ندرهش دیعب لوا (رورغآ

 ری و رورغو تلفغ هرکرز لوا هلبا هرثاکتم بهذو هرفاو ماخ ینه ری و رورغ اکا ۱
 ید هوا بس هکلک هارو بواق حورخ ندن رهش ودئکو بواوا رورغم اک۱ ۷ |

 ناجو لدزا اروادنب # دیتشار یا مکحزا ناطلس هکنوج ¥ یونتم # ¥

 ندناجو ندلد یندئپ كنا یدنشیا یتوب ندیهلا ےک ناطاس هکنوچ (دیزکرب

۱ 

 ره اظ نامرف هئره نداماک دش رح LS هدنو یدابا راخاو لوبق

 | تفلاخم هلهجورب جه بودبا تعاطااکا ندلدو ناج هک ردمزال هدب رع هسرواوا
 ۱ رڪرز دره ندرواب دف رعسار نالوسر هاشدان ؛نداشرفر) 4یلا دانعو

 | سبو نایفاکو ناقذاح * لوسرود كب فرط ناداتسرف سب 4 یونثم 7«
 یکارب هنفرط دنف رس عب هفرط لوا بودنا لاععتسا ربخانالبهاشداب سب (لودع

 رالداع هدایز ورا یفاک هد لاسر هاداو را-قذاح هکر ور هب وا یدردنوک لوسر
 (ربشب هشنهاشز رکر زنا شاب ۶ رماود نآ دندهآ دو را ¥ یونثم

 یج رو تراشپ ندهاشداب هست ل ارکر ز لوا رب داک هد رعسات را یکیاوب

 اه رهشرذنآ , ساف # تو رعم دم لاک دانسا فک یو ۶ راپداک

 ۱ ردشاف ندسنس تهص هدر رهش لاک یارعهو دات-ساف.طا یا هک (تفصووئزا

 | كاس هدتعنص کال رکرز ز بواوا روهش» ندنس هرجا رهش یفص تاک رکرز یب

 | «یرکر زار هشزآ نالكن 4< یون 2 ردشاوا رها ساانیب كنرهش ||
 | لوبفو رابتخا نس یرتوآ ندکلر گرو هاش نالف هتشا pe) ریز درک ترابتخا ۱ 1

 ۱ * مسورزو ربکب ت تملخ نیا كشا 4 یوئثم 7« نسرنهم و لماک ارب ز یدایا
 | هللا ضقو ذخا ی سو یرزوب ی هاخوب ید ( مدنو یاب صاخ ی اب نوچ

 6 یوشثم »۶ نسرواوا بحاص» صاخ نسه-اک هئروط> كهاشداب م ؟نوح

 لامرکرز درم (دیربنادنزرفو رهشزا د دش ر تعلخو لاعاد ۰
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 كلل ذک ر داکد تداع لا جورخ ندا رار 5 نالوا نو دم هرق مکن یروا

 یوشم # ر د-اکد لو قاق روهل یخد نالوا روط- سم ہ را بلق <

 ترمض> ( تەچ لب وخ ما تف رسد هک ره هک ربمخی تک
 گكنب دن 0 هک هسک ل وشره هکر ایدروب لسو یل ر

 لسو ۵.1ع ها لص لاق اک روایف تنراقم رولوا تەچروةلا ىلع هسء ک لوا هند ارم

 سهم نانک هتل وصو كدص اه ءو هالوص> كج اوح ضب ها الم هرس مکن م

 ندابج نرذاعم مذ وباو قه و یناربط هکر ادا تاالدیخد تبدح و هتشدلوا هلرسو

 تیاور ند لع ترمط> يجد لب و ندرم ترض > ٿب دح باعا ضءدو

 لک ناغنانکلاب جاوا یل-ع اونیعنما) لسو هيلع هللا ىل لاق اک یدرردبا

 دریا .دنهقوم لش یب هغ سش تابیاوب بسام هرس نافک میکنن (دوسم ةمعنیذ
 وار * دوش ناهن نرود نوح ماد بک یونس # ررروب بود
 كلا تند یر كرتا هوا ناه هدبمز نوح رهراد الم 6وک ناتا f "ریس

 نالوا نوفدم هرجا ضرا تاو ربس نیلبا روهط هدنیناسب ییسعب رولوا یکال.شب
 یس وار وسم تدم ها هرګا ضرا كرا هئاد لوا هکردب رارم.ا كرل هناد
 یدلوا ببس ةنسلوا ن نم هللاو مطخ كشناسب و هسنسلیف روهظ كتاوربس

 لا (ناکربز یدنفا یک شرورپ* ناهن یدندوبلک هرعنورز +4 یونثم #
 نج هد تلا ندعم یدراهیلوا نا هد هدضرالا تع E سوکو نوتلا رخآ

 دوسحواازب نع هلب وب بو-اک هروهط نامز دءب هل-هجوو یدر رولوب ش یدورب

 | دوجواار رع ساثلا نيب مالا ةبقاعو یسلوب شرورپ هدناکرب ز كرلنو یدرارولوا

 هرارسا نانک سپرد یل وصح كن رالتف افتخاو راتنسا هدلاح تبادب یسلوا
 رروج پودبا عورش دنس دص كتبا باءط هتش 0 ق تدصو

 | لوا وا ز نکا ار روجنر نادرک * مک- نآ یآهطاو اهدعو 4 یوثثم 4
 | ندرذحو فوخ یضبرم لوا یسههشگ یناطااو هفداص دیعاوم كیهلا کو مکح

 دشا اهد تو * * رذلد قیعح دشاب اهدعو ۳1 یوم « یدسلیا نعاو یرب

 ۱ .قدصلا ىب هقداص دیعاوء نسب رواوا رردلد ردعو ییفح (رک هسات یزاحم

 ید امط نا هلو و ولرف لوبف لکوک ه-هاوخ تشدح نورط هشئامط
 مو ی هوط هسات رهدعو عوردو یزاعم رواوا لس»عاح

 | یسمب رولوا یجم

 نآ رارطضا 0 در ول هذاك دیعاوم دشا طقم كيلو بولقا ىف هب . زر بذکلا

 لما" دعو هک یوم # رولوا ىج وط مغو هسات ندا لکوکو ې ۳ رب و
 ۱ جک یس هدعو كءرک ل-ها (ناور مرد لسها "هدعو * ناور محک 9
 4 تم ردعک نالوا یراج هدف قلخ ییعب ردناور



 ندسهل سم كلا رداوه دا رم هک رکرز ردیعسا كن هلحرب هد دقرم“ رفناغ ردیس هلحم |
 دنفرعص ابتو هیس اوصف كد اهورمسل اهوزفا ةرظنق ادا رابند دارم |

 تماقآ یاج یر وک * اروبغ لسمجا ةمالسسلاو نفالاب ٭ رک نالک ناهجوب ردی رپ وک هنهگرب # تیب * ءالعلا ضب لاقاک ) ردیبک یرروکر , هداشهتط رهش
 یراظفل رذک و لب انالوف ترضح ردتاک د یرب نکغو نطوت یخدااید ردلکد
 تسجچ تجر مفاد تفك € یوتنم  ردشمروئک نوجا ناب ینخزوب
 هکمدلس یدتا هک تگ یهلا بببط ( دو مهاوخ اه رهس تضالسخ رد * دوز

۱ 
1 
 "| هونغ نص رکا هرلد نالوا سفلا ضل رم راتلوا یهلا بیط 4 ردون 1

 هنض رم طوتةو سا: ضا ر لوا مکا ترلەر و ترانشب هللا هیاحور تەالسو
 ه_لیف عطف ن ديما نده-یععح توك هلک لک بلق فعض اک او هتل وا البم

 (ردپ دصزا مرنسءفشم نەوت * روح مغوت مر وح وت منم + یونلم # |
 كنس ن یدشا بورکرید هلیفاعو تگ تراشب ینآو بور, و تااقسا هک رک |
 هک د رولوا رم هت اح مبو هعب مغنس مربداکح ییالکنالوا مزالو مرد كغ ۱
 هیلع لاق اذهلو) ردولرمخ ندنیوبا لماک دعم عرتفشم ندردپ زوب کس نب
 هوکمسکاب ارزارنبا ناهناه  یوشع 9۶ كلع نم نوبالا یخ ) مالساا
 هب هک یزاروب لواءاکا لوا هاک | (وج و تسج سبدنک هشوتزا هچرک

 هداب ز ن دنس ءاشداپ هجرکا ردشانید ( عاش نیت الزواجرمس لک )هک هلیوس |
 نا * دوشلد نوجوت زار هناخروک 46 یواثم 9 هدهسراباوچو تنج |
 نوچ یس هربقم نم یس هناخروک كکزاركنس (دوش لصاحرتدوز تدا |
 عارصع رولوا لصاح كررت ندا ناهنب یرس لرا دارم كنس هلوا لد ۱

 ۱ ندراعشا نس هنن را رسالاروتق رارحالا نواقرلید روس هیشذهریق یلق هدلوا

 ا



 دکب نبع نالوا رضع هدننطان كل هتوک رب یغدزارگنو لیصفتوت سز رولوا

 شکر نت * درک هتصق هناخ هلاخو رهشرهش 46 یوم 3* رواوا هلو
 لصاح دار ةللتججا هکند رو یا بابط ( درز تذکر یلودینح

 هت الصا تاک هتک دنيا هصق ناخهناخو رهش رهش هدخ لغ الص ەت س رل وا

 رزاغتعو و ید عاشوا ریت یب یدلوا وراض زوب هلو یا تکرخ یرمط

 ۳ بابط رک EOE ا وح

 ا ی یزو نرو دکر نرخ ی دکھ رکزا

 یورو تس-ج ضب € یوم # رارروب کت یدلوا لاح قدص ام كنآ
 تعط رهش دارم ند دنق من ( دشدرفرکرز *یدنفرعرک # دبشدرزو خرس ۱

e BETTY 7 ور 
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 ینعب ر دینبعح مو بوبح كنسسفن ال رشک هک ردتب مشب یاوھ دار ندرکر زو |
 یس ه : وه ض رمو هیفخ تلاع كفن ك "رنک قذاح بنطو قداص دش ر |

 صالارخآ یدلباوجو تسچ یلیخ یباوجو ی دلب وسزوس قوچ نوچ ا كاب
 قبحم رع كس ك رنک هدد کدلیا دان ار ناساسحم ضب كن | بولک هع بطر هش

 بوسام هنعبط دنفربم سةن لواارپ کی دلوانولت»قب مشب یورو بوابق تکر ع
 لاعا لوسهرد و رج تینا هزکرزكناوه یدشاوا ادجود رف ندیسک وفرب

 رو مو ساخت ررکرز مکن ندتهج ینبدلوا لاعفاو لاوقا رونو نب نو
 هلع ربمغی هرازکرز # 7 سانلا بذک | مالسلا هسیلع لاقاک * ردسان
 یا هلبا هبذ اک دیعاوم دوخاو هلدودنارز بلق ا تذکا مالنا

 هوغو فرځ نه هلضوردو بذک ن رام الک دوخابو نوا یراکدلبا بب رف |
 هل_ذآلو اوعدو كلبا لاعا لب وست یراک د كن اوه سب نوما یراکدلب وس
 سفن رنک هک مادام سپ ردکتیوش بودبا فرخ نم نمالک هلفازکو بذکو

 نس هيلصا ت تحالعو زاوا نضالخ ندهب وه ضرر هلک ليه هسوهو اوه رکرز

 | میکحنآ روجنرز نوچ ډک یوم # ھی ترم هحوز ناطاسو نقەلوب
 مکح لوا ندرو جر مکنوج (تفا زابار الب ودرد نآ لصا * ثفازار نا

 . | درد لوا یدلع یف لربتک ضرع لماک دشرع رکنوح ینعب یدلوب یزاروب 8

 | تسمادکوآ یوک تفگ ٭ یو  یدلوبوربک ینتقیقحو یتلصا كنالبو |
 . | کرکرزلوا ید-عاهک بک یهلا بلیط (رغاف یوکو تفک لیرسسرب * رذکرد |
 1 رفنانو یشاب یر وک یدسرا رنک لوا رد بسفق هدرذ ذکو قرط ی 1
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 یی دیا تکرحو یا ندمان كوک یضین تاک رینک کات (ناهجرد شناج ۱
 یهلا بابط مالک لصاخ رواوا لوا یدوصعم كياناج e E اھج رولوا

 نوجا كاب نق وشعم نکیلو ید نکیدبا قشع ضیم یم تاک اردک

 قاوا جالع دوس ضر : قوا مولد ی قوشعم ار ز یدلیفوجو تدچردقوب

 رک د رهش نازا دەب * درعسرب اروا رهشو ناتسود 1 یوم ۶# ۶ رداکد نکم ۱

 یدلءا رکد هلیعهرو مما ین یدل یدیاص .یراتسود كار ۳3 تک رنک ۳ ۱

 یاران ۵ نالوا ن کات ۳ ماتم كناو یترل هود ك ۷ : در : ص دوص دم ندو

 ینتفکهروکات رازاا صحا کا یمات كن رب ر ۵ هد كنادش رم نالوا یهلا بابط

 ۳ رب نا رولوا طساهو رواآ طح ندنعمآ كش هنو رولیف ليم ا كنهسوک

 رکذ یان كش یکیدهوس لاحرهب هدقدلوا رک ذ ییا كنا هسابق تح هثشر
 کا ه دشت هرم ید دوخابو هدناءداب هدنلوقا بولا د درع هک. لوا یک یتیداوا

 هد لوا كنا هک رول ندو تعار د بح اص نا رولوا ضراع E زخاو

 یدلبا ا صحا هدح لع یترل: :دود كثب رھ ثنآ یه بدبط اذهاو رد راو 0

 رواو ادا هدوداوا رکذ یا كن او رولوا تا هداز هما نش ین ك ەروكات ۱

 یدک رییغت الصااکا هدنمات كن رب كت راتسود لوا هکبدرو ک رولیق حرفو
 كنم و رخآرب ید یدشلنا مانهره رخآرب هرکصندنا یداوا هلد تم یاطواو

 نورب نوج | بول رم 3 9 # ی يا عو a رکذ كص وتو فا رعذ

 یهلا بلبط لوا ) ا و یس دون رهش یار *# شب وخر هشزآیدش

 ید كدتک رشط ندکر هش یدنک مکنوج كرنك یا یدسا هره راج لواهش

 هد ننه باش یو مدّعم ندنو دوخا ن” شاوا هدا ز نس هدره۶# یینف لدتا

 هد هبل رص ینن» ی٥! ردهرزوا ینیدلوا شەهلا ءدحوم ءا یو قئرانس شلوا

 مھ ناز و تەك یره-ش مان + یوم # ريد نیس شلبف تماغا قثرا
 مه ندناو یدید ما لره شر ( تشکنرکب دوا صیوور كر ه تشذکرد

 هر قد لوا هدر صد كررهشو هدنهات وا نود نالوا روکذم هلج وب یدک

 وشم یداوارکید یو یدر ك زو اک رنک یدلیق عاضوارغت

 ها :زاو یاجزا تاکز اب تب ك اراب رهشو ناکج اوخ
 را رکان یدید ورک ندکعو نان نالوا هلرلناو هدنهاقم كب رب رهرب ر, یرلتلوا

 بحا نم هک یدلیارک ذ نزول هشو یترل هجاوخ ها لیصفت رارکت هحبجوم نسج

۱ 
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 تا را از هرازآ ا ندهب ونهم ض ۳ 0 “رال لوا

 زایفرارق ه درب رب بواوا 1۳39 نرامضم 4 هلاک ندا كناهکلب زلوارداو هنءهفد
 سوسیس تھ

 * دنزرت مکحراخ ناو ده>رب ۳ یو ¥ اوا «دوسآ ندالا كوردو

 هقدغاات ییعب رروا لر مک ینآراخ لواو رفلاق رخ ( دنکر ب یراخ هک دیا فا
 کا ۷ لوا هکک رک لف اعرب رولوا هدا ز یر ات لراخ هرخ

 یدتمج # دردوزوسزاراخ عفدره ز زرح 1 یوم , هلوب صالخ ندنلا "لا كنارخ

 اهدا ز نل ندد ر دوز وس یر وان دنءفرومفد لراخرخ (هرکمخزاجدصتخادنا

 ۱  عرمه۰یمانهلدردوزوسزایدناحورح و جخز هد ر زوبیدنآ هتفجن دنا رططاو

 | ربط هتجزو تنحنالواهدساتفو جارخا یراخ لوا ن-ب ر دفورم هبیاث

 | اذاهر اعش تمکح للف اع ناب دصف هراخ جارخاندندردو ملا ه کاب بویلیا
 هرزو هدناجو بلق بوتوط ییناجیفطظ>ك:.دنکو بونآراوت هنر هتف>افج و
 ور نسا تود اتسوآ نیحراخ مکح نا یو n رواوا ك ېد یدرواراجخز

 | هدنابف ص خش ینآوهدکطبیب هب و: ء۰ ضا رمانیجراخ ےکل وا( دوهزآ ی. گاج

 | هرزوا یلاوحا كنا ری رب یتارفو تسسایک دابا ینعب یدروالا یدیا داسنسوا
 هک یوم # یدلبا صو سد ینرسكننو ردكناو یدهسنص بوب وق

 | تیاکح ندک یک لوا ( ناتسو دلاح دب دیسوپ , ییزاب * ناتساد قدر رطرب رک ن ناز

 | رظنیلف هللخ نيد ىلع لا * ارب ز ی دروص لاح كن راتسود ورک هرزوا یب رط
 مواعم ندننارابو الخا یرارمساو راک كناسنا هجا وصف ك دح للا اخ كد حا

 | ٭ یونثم # رواک هرو-هظ یتورد لاوحا ندنر -بحاصو اساجو رواوا

 |2 مکنوچ اتر ھشو ناکجاوخو ماتمزا * شاف تفکیم اهصفوا مکس
 | هراکشا ریسک لوااکا ید روک یتسء المو قفر هب موب ندیهلا مکح لوا

 | كرهشو ندنرهشو ندنرل هجاوخو ندنماقم كن دنک یدلب وس یر هصق
 "ی یکیا هدیسراف ناسل ررید هد ارطا لرهش هحاد یاتنج شات ندسفارطا

 | یدنفارب , ییسنکیا یپ ؟ شات رهشو شات هجاوخ ال رربد اکا هساوا بوسام هماشرپ

 ۱ عقاوواو هدننسام شان هل رهش هد هه صد رولوا كعدوارهشرب یسکیاو لوق

 | یدلپ وس را هصقندنساوا هدنرهشو ندنرهش ش ین« هرزوآ ردعتوب ردشلوا

 | ضب یونس ۴ شوک تشاد یشنتفک ص یوس € یونثم ۴# رولوا كعد
 | یسلیوس هصف تتهیراج لوا یهلا میکس لوا ( شوه تشاد یم شنتسجو
 اإ تکرح هنوک هن یناج ضب كن یدرتوط لس هناج یتکرح كنضبلو هدناج
 . || ناببط میکت هلوا علطم هرس نالوا هدننورد ندسنناکرح كناو هلی هلل ع رلبا
 | ماطعو رروساق لالد-تسا هضرم نالوا هدنورد ندتکرح كضصب تعمط
 a رم سا ات ار

 4 زرواوا # ۰



ON 

 | راضتسا ن دم re OREOR ةا كد TT ا
 يکيدلپا تو لیمو ندساساحو نار وا لا هلت-ایک ت توقو هل بتسا ارفروتات ربا

 ضارماو هلوا مسطء هنرارسا كنئورد ن دایشا
 | هلق لبصح روعش هس هل هئطار بر

 ( كلذروجزا د-,سرپ یزاب كي ج كیودابهذ شضببرب تسد 4 یوم 3

 | تير رب و ی دوق هرزوا یلاف ضبن كکربنک لوا ىلع تسد یهلا بیط لوا |
 | لواو رک ندلظوروج كکلف ردفورموم هیئاث عرصم یسانعم كنم را هلک كي |

 | رايا تکرح ه دلاوس هلو هدزوس ه ی تک رنک هک هروکأت یدروص "ندک ونک

 | ناکردوب لاو لوا هک رولک مزال لاو سر ندشناج نیمهوتم صعب هداروب
 ۱ ضب رم یهلا بدط نالوا ی رم هللا یاب ر تر دقو دشرم هلفح نڏا هک ارد

 صعقثو سم دن رعوبات هدفلوا عاطء هنس هثطاب ضارما د رم نالوا س هللا

 | .دیشوب ورونس» هبیهلا ببط نالوا هدهاشم بحاص هپ ونهم ضارماو یرولیق
 ۱ 6 یون و زرروب باوج هردقم لاوس هلکعیا دارا هدنءهفوم لثم یی وب یرولوا ۱

 ۳ من ییعب ( دهنونا زرسر ار دوخ یاپ * دهج شباب ردراخار یسک نوچ
 مکنوح الم رواک لک نم یملیا دآردا ید هرلنا كل وندم صرع و رولوا

 E یراخ زوق هرزوازید غانا ی دنک هسوک لوا هلایراخ هئغابآ كنهسوک
 دنکیمدارو # سرس د وج یمنزوسممهزو 6 یونثم # یرتوا
 ناست هذعاا لوارکارزا یشا یییداب كنکید ل وا ندنشاب هنکدا ( شرت بلان

 ىت وب , كنا مات ریا شاد لح یبذتا كنكىدلوا هلیعادود سو یکید

 | ردراخ # باب راوشد نینج دشاب ردراخ  یوشم ۴# هلوا ناسآ ی رخاو
 | یدشلوا ینو راوشد هل و نکید نالوا هدقانا ( باوج هداودوب نوجلد

 0 نر ورا نی و نالوا سود یل رب و ناوجاکب رولوا هیعاراخ نالوا هدلک وک ِ

 | یب یونهراخ نالوا هدساکوک هسیدلوا تباث یقیدسلوا یینلوب هرم بیع نيل وپ
 زلوا ناسآ قلوب ینآ سکر ه ییهب رب و ب اوجورک ر واوا ناسآ هلهجو هت قلو
 هلی رظن هناسد هناسدآ ۱ نطاب ه هلا دوهشو فشکر ظنو هلو هاوا یتاپر اع هک هب هسوک لوشرکم

 | (ینکرب ازاسم یدوب یک تسد « یسخره یدیدبرکار لدراخ 46 یو ۶
 | سخاو یندا اره هضم نالوا « دبلق ینه یدب روک سخرب رهرکا یتراخ لک وک

 یە ی درولوا سد نک هرزوا هسوکرب كرا یدب روک ریارظف هسیک نالوا
 موجو مادقا »ی دروایق موجب ۸ نقع هرزوا لق كندسیکو موم هو مو

 رواوا كم كعد د یدزموق اوو دنلفی دیساوا فقاو ه] دراخ کو یا

 | ( دهج یرب نآ عقاد دنادنرخ * دهن یراخرخ مدرب زس ک 4 یونثم #
 ۱ 3 e كارخ روو راخرب هعلا یورپ وغ رڇ هن وب الم |

 | یک رخ یواسغن لوش ردشلوا عقاو فوم لث تیب ویر لا ن دننارطضا زلوا ۱



 | دیلباق.د زفر یرغ نکند اط 707 مهو یشن وختو |

 | لد.4 ام هی و ہے وا:هثطات و ةارهایظ تهولخت هدب ره ودراو"تراشاه دوب

 هضم هن كلاش نالوا یسهلا بیو نلک هوو هه افت *دذطاب ضارحا دیهیلبق

 ندراهناکی و دفع تولشو تلرع ,هلبلاک اذ هلو رواء اک ا هلنغبفح هفیدلوا التبم
 | 4< یونثع ۷ لار رو بودیاتراشا هغ وا بثت هلي نادر ابسش او مر .هکلب
 لعاک للو لوا ( !تخ رنج رکن اؤ مانا * اهاربله د رد شوک درادن سک

 هیناطاس حور یزتوا ن دن لوا لاۋ هتان رم سفت لینک لضاف دمو |

 قطب هدر ژریلهاد هک هللا تولت هب لزب یدشیا بودی نما نطاپ وهاد لحن
 ندک کاو .د-فدلوا قفح هولخ کاهي وط قاوق ے کاک هدانهامومق یکیا

 یتراتد كنو دلام یاش «اخ 4 یوم 1 مازو-ط رايش هللاقءاب و هلا ناتا

 یداشنا یعالکوب کنوج نآ دیهلا بنط هاشداپ ( ترا نامه حنو بطرح ٭

 | یهلا بط ندلاقرادر یدلاقیلاخ هناخ ی دعا هيل یبهناخ بوذا لع هاکنا
 * تا وترهش تفك كد مرن ٩ یونع 2 یدلات یربخندرای لوا نهو
 | باد ک مالک نزح و مرک تکل واهلا بببط لوا(تشا دج یزهش ره لها جا ک

 دشرو عم م ردزاوقبت دوا ردهدنف لزهشا قس یدند هعک الف ر 5ند شر ٣لا

 | ةیلفلاق اک) هیلبآتعاللم هو ی دره هک نالوا یوسف ضد ی ,نالّوا

 | فتعاا یافت یطییلا یک زا ىلع یطب و قفرا بح قیفر هللا نآ م اللا

 | لافو قفرا مرقم نم" مورق شود هلال لاق و (ناو-امیع یطالاموا
 نوکءالقف را ناف شخفلاو فنعلاو لاو یفراب كيلع اه هلا ىضر ةشيا ءا
 ۱ لس و هيلع هل ی صیبلانع ر رج نقو هناشالا یشنم عرمنالو هنازالا یف

 هقلخو یغل وا ب باقلا ظیلغ یلاسعتقح ترمض>و (ربطامرص قفرا مرح نم لاق
 ۱ نچ راعف ) ژرروس « دنارعلا هروب اداشزا ء رای رغ بویلبا مڌ يلب تنوشخ

 | ببط لوا ( كلو نم اوضفنال بلقلا ظدلغ اظق تشک ولو مها تا هلا نه
 | زاد یسهخافم كنیلها رهش ر زهار ز ال ربنک یا یدتنا ک زدک لوا یهلا
 | تالذک ردررقع توان هدنحالع كلها رهش ر رهه امسا ءابطالا داع مکتن

 ۱ ردرکید ر تما ر ره ونعم رهش هاحو را هاطالا دنع

 ۱ كف رش ثیدح وب (ةضقلاو بها | ندا هک نداق الام ا هیلع لاق اذهلو )

 | ةا صرخ ۔ڑ ورغم دنیدنچ زادمب حصاند رم نا تفکر ۰ دیناث دلج یسرش

 یشیوخ * تسنسگتبارق زازهش ناردلاو 6 یوم ر دشلوا روکذم
 ۱ ندتبارق هدرهسش لوا لینک یا يدتب یهلا بیط تاجا یوو
 | دش ص هک ددوب هبل هور لبا ین 2 هن تال "ناو یولوصح سرد رو مکراکو



 هقبقلا ی رد هاا تی و رادار :ن دنر نم کنم ربت نیا سی ترک 6
 | راذک و رلاق یدوجو تاکلاس نالبف «دهاشءینآ دک دلک هنابصیرمسكن هةل ط مت دح و |
 اال وف ترمصح سد رولکهروهظقابهجو بول وا كلاھ یسلک ورولواانفو و ینایه و ۱

 اف و وین آبوروک ن زاد ادعتسا مدعامون هباسنف لاک كنیدنفاندلا مات |
 | لصاح را دمت هباتف لاک هلحت ردنات رابدروم منم ادعت سا الب ند فة م

 هلوا بلاط هنرضس هقلطم تدحو یندداوا رهظم كم ترضح ءرکصفدک دابا |
 هوکد ارپ ۶ هاوخ هزادنا كنییا هاوخ یوزرآ €: یوشم #* ژرروپ اذ-هاو ۱
 ۱ اونا یلج ندا ماس> نالوا م دنس ملزم ماج « دن یا (هاک كرب كبار |

 رب ارپ ز هللا باط یرادبعم 4 دادسهتسا ننی هتسبا «زادنا نکیلو هتسبا
 ۱ دا کت نھ ه روک تقاط هنرمس كن هب رم نالوا هدئمارو كنبدادهتسا |
 ۱ کلا ل مگ یشاط كنغارمب ناع ارز ن هروتک تقاط هنامح كف ط فوج |

 ا هنزبس كن هبترم نالوا هدسنقوف یلها كن هبترعر ره تانکر دفوب ی .دادهتسا |
 ۱ شیب رک ی دنا *تخورف للعنا یوزک ییاتفآ 4 یون $ زم هرونک تفاط ۱

 قجازآر  رکایدلوبایضو ید هلمش اع وندا هکباتفآر ار الث( تخوسهلج د دیآ ۱

 ۱ تان دعو یحد قیهح باتفآسب هه یهلج هلک ورلبا نیا لاو ندنس هجرد ۱
 | قا رجال عج دهم رق بو دیا باس فک ندنهحو تاڪ“ هتادوجومو |
 | هجو ناس تقرحال اهنشکو لرانلا هباع> سو هيلع ها یلص لاقاک) یدیلدا |

 | ندنس ةَقيَمح رونوا یخدرلناوا هدنیکلمومدنب شب و ( هرصب هللا یهتناام
 | جارعلا لاربج لاقاک) یدیلوا قرح هسابا برقت د ادعتسا الب هدابز هجردرپ
 | 4 یوتم # تقزحال هلماردق توندول یهتنلا :ردبس ىلا لوصواا دنع

 | عاجیا (یوکم یزیربت سعسزا ن زا شیپ * یو رب رو>و بوبشآو هتف هه |
 | ترمضح ہک مسا یارب روخو اغوغو هتف ىلج ندلا ماسح نالوامدنس هل رم»

 كنجو امد كفس مزلتسمو افوغو هنتف بجوءقلوارهاظ ىرس كتفیفح كع“ |
 | كتعیعح كناو ۹ وسسزوس ند رر س٩س ۰ دابز ندنو یدما رووا اوو

 | ا زب رنوخو اغ وغو هساتف بیس یروهظ كنا هک هللا بلط نروهط كنم |
 ۱ ( یوکژان تیاکح نیا ماتور # یوک زاغ ازارخآ درادن نا ډک یون م ۶ رولوا

 ۱ یرو4 وس ندنسادتا كن هباکحننوط تاهن یاب کتب مس تی نی مت ہت سو

 هلبوسورک ییمامت كنس هاعح ك :رمنکوب

 هک از رنک نتفاب رد تهج هاشداپ زا لو نا ندیلط نولخ #

 ۱ مهو شوخ مه نکرود »ار هناخ نک یتولخ هسشیا تفک 4 یوم ¥

 مرح مھ اا ما ی هلاخ هانش : یا ی. دا هجا ا بیس روف

۳ 

 تاو



 ۱ دارم یآورروک ینآ هسرلبا اضنقا فور ددسیقمو موکحم ER كاتفو

 واع ندش لوغفسم ناتساد هددلح یجچواو رلوا تشثلم هکیلکو ةشمکرابا

 | دره دوخرکموت 46 یوم ل ر دشلوا روطسم « دنناب نردلاوخ همان قشمب
 | قوص درم دوخ نسرکم انالوماب (یتسین دربخ هبسنزا ار تسه * سین قوس
 نس یه ر دنوجما رب رفت ماهذا نسر.درکید تفواتراذکب نامز نیا هک نسیلکد
 نعربد رولوا لصاح قلفو ند هیسن هفلراو رولوا سعد نسدفوص د رم دوخ

 رولوا مدعورواک انف ندیس هلوا «دنامز كولکو یسهزب و هسغ نالوا دوجوم یب

 (رادشوک تیاکح نطر دوت دوخ *را متشوخ هدشوب شف 46 یوم #
 قلوا هدد وب یرس كرا مدید هبیبلج ندلا ماسح نالواهدنس هلم ناج لوا ن

 كلارا عو نع كلااکح ن س دوخ هیلوارادربخ ندا رام رخمات کات رد شوخ

 هلرارمءا كران هد دف یش "یناعم نالوا«دناباکح ن نعف کات توطقاوق هد ورد

 هک د شاب نازشوخ 46 یون 9 نیسهلوب روش هنناث مظع كناو نیس هلوا
 ی رس  زریلد هکر دلوا كرش وخ ( نار گرد یدح رددنآهست فک 0, نازیلد رس

 شلي ونس یلع ثدنطابو كنتقيفح كهالا ءايلوانالوا تزرع مرح نابوبح ینهب
 | ساسیف یرسهو یلع كنربغ ین 1 هناکی و مرحمانات هدننبب ام ییدح كرار رغ اک

 ۱ هلوا هدیشوپ ی رارسما كرا نالوا تاذلاب دونصم ندرلمرحانو را غا و هلبق

 | ( لوضفلاوبیا هدم معفدوک اب *لولغنن دنهر و فوشکم تفک ¥ یوشم $
 نارو وشکم هک, ذنب دیلح ندلا ماشح نالوا هدد هلازام ماج هدهد

 | یلئاق كنفک یحاضرانایطف یا همر, و عفد اکب هلب وس ورک یراب سم تنابخیب و
 | هنانعع تقیفح كءد یدید ن اج ردبلج ندا ماسح نالوا هدنسس هل ازم ناج

 منصاب مس ی ٭ ن مكوك هنهر ورادرهدرب + یوم $ ردبلاخ ندروعش

 اراکشآ و ناب رعو هلا عفر ییاحو ردلاق یاس هدرپ ندراب مس هجو ( هز نهرا

 روتس هو هبا بوب نالوا بوک یب مرغاب هلعص نالوا هللا نهربپ ن هک هلیوبس

 تاراشاو نیر هدرپ هبانک وزاح سب مهیا تحارنصا هدماسعرب هبا بولط» نالوا
 ۱ داماد مک ل ر وس نيمو اراکشا یرمس نالوا بولطو هلبا عفر ن ررتس هاکحو

 شابف تح اڑا هدنوطب ناخن واخ هدنورد "هل هللا راب رس سورع محور
 نی اموی «نایعردوا دوش ناب رعرا ناب رعرآ مک ۲6 یوش # هوا شلوا هیاونح+و
 ماسح نالوا هدنسس هل رم ناج راک دنوا دخ ترضخ )ن نایفیآ تراک

 هدنس هباثم ناج لوا نب رررویب بودبا رب رها ییاوصاب باوج یرلکدرب و ه یبلچ
 هتم هلوا ناب رغ یرنس كنيقيف> راب وا رکا مدید هب یلج نیدلا ماسسح نالوا
 هکر دلوا یتعم تعیفح رولاع كناسیم هورولاع كفارطا هننس روااق نس هن هد هنساعع

 تر



 ۱ ءدنلاع تالش و لس و تطعلن هد هبت ھو ن هک زروس نسور تانک# ناذتعالا ۱ ی زط لع بولا ماهو ناری كجم روک مث هلیق» سو ق انک تارذو ۱ | بووك لاو ناخ“ ندنهش دوخت ملط قس تاذ راونا ترتطح لوا کمد | لّوش زد ناعشا ی روا تادحاو لاج قرفش"یرللب* تلال و هشت یانو جد |
 | هد مشوا هبط مالک تن هت نحو ارز ر دلک د قال کیا نیما بدم نکیا ۱

 ی رونآ رش * ترابط عزم وک نم وتا زايا مھم
 هکنحرتش كراب ر لوا رداکذ راتیشه مرمطر مة ملت وتسع ن (تددنراب اروا |

 كتنسح سب رد-شملاف لحم هلفع ءوجولاعیج نمک ردشلیا تیارمسو للح | د مرب همارخلاو انضعاو قورع عیجج میراب قبشع یعبردق وب یریظنو راب كنا
 هسوک رب هدرصع ره هنو نالوا دارفالا درف زددارفالا درفو باطقالا بطة | هکر دب راترمضحزب زعلا ه رمسهقهآ سدق یزپ ربت نیدلا شش نالوا یرهظ» كة | تینادرفدارط ندراب هیلوا یربظنو یراب هرجا تادوجوف كنا هک هیلبوسندهیبش ۱ ییران رپ قشام نالوا تس» صوصانا ىل نوا دین ندنءالک كنآوحص لها | دهخیملک وص ییمالک كرانلوا هدنس هقبطوحو نطق مهف راذوارایسشه یزو ۱
 حرس لاق اذهو رولوا هدنرب كعدردقوب ریظن و زاباکا نوعي دلوا ةع ینیدلوا |

 « رکج نوش ناو نا رجه نیا حرش( یولثم 9 تی رایاروا هکی رابنآ
 یا حرش كرکج نوخو و نح زا كنارع وب (زک د یتفو اترا ذکب نامزیا
 ,دک لک هو هدنس هبت رغ وح ان لد "رخآ تفوانوف نامزون یلج نیدلا ماسح |
 نیاریز علاج قافلا ماسمطااک االوما نمط راک دنوادخا ترمضح رد یلچ | نيدلا ماسح لاق (مطاق فیسم تولا لاو * عل اج یاف تمعطا لاق | یر ملی لترا دضپندنسهونم بتارمو هیلع تام او میلپ وس ییحرش دون ییراب لوا ردف یکیدلیا مسهف كلفع هدقدلوپ تفافاو ۱
 رارسا ب رشاو یراعم ةممطا اکب لاو يجاتحت هقیاقجو یاس ماعطو مجآ |
 هناسن |یدما ردهدکم و و ناصقت همدآ یب تاقواوهدّعلوا نآ ربیناسف راعا ماد رد بک مراصر سو عطاق فیسوب مط اه فیس تقوارر ز قول ها لج هدکلیاماعطا قیاطا |

 (یصع نعرطخا یهف ىلع كاباو # یسعام لک ف تقوااک امراص نکو * تدب# زرروپ یراترضح ضراف نیا مکع نکرک .كْغا عیضن نتفوا چ* نالوا قیا
 | ظرشزا نتفک ادرف تسن#* قذر یادمشاب تقولا نا قوص 3 یون

 | نا قوص قیفر یا هکیدید «راکدنوادخ ترض> یلچ نردلا ماسح (قی رط
 | یام قوص نالوا قب رط لها ار ز ردلکد قب رط طرمش كاكعد ادرف ردنقولا
 د نوط یک یغب لوا موکحم « دنمکج كلر دوق لفط رطفرظن هبت و

 تف

 لی نر حی تاسف



 نظر

 ار ز,یدلوا بجاو اوا حیراش ېنمرر, ن دنماپمنا كياو قاتف داپ تم رکش
 منه نی ارم » تمصن رابهظ | هدهماوف كش دح اهژابشذا ةمعللا ركش یوو

 3 ی داوا ثعاب هثمعن د ابد زا كل اداب هربخ قممن یلو و ی .دلبف ادا یترکش
 |( تسنقا فسوب ناماریپ یوب * تسنف انرب ماد ناج سفن نا.« یونٹ, |
 حوا ناکعو یدن- سو:یونشلا لوا ,لیقاک ردبلج ندلامانح دار نین اج |

 ٩ ندنهارپ و رولوا ینایده» ناختو تینا و لفن ادارم ندیوا و ی دسچ نء |

 فسوب تاعفت ر د راف رش دوجو كنيم ترض> هرامتع الا قب رط یلع دار
 رسا االوم ترشح و هلی 4-دیو الم ینیدلوا لع هب هلزا بوی نام و هری

 هلو | عرمصم یا ع صم رواوا هدنس هل زیم ىقشام بەە یپلج ندلاماس> و قداص ۱

 هغاج مدو هکر واوا كعد هلب وب نعم ردع سپ رولیف اضتفا نسانحیناوا تاع |

 تاذ ك_یقیفح فسوب هک نوییکنا رد شوط مءاد ندلا ماسح نالوا مارو

 الول شیب جز دحال ینا )یس هاوو هګار لدوحو نالوا رهظم هننافصو

 لوا نوین رد لب ندیقیفح فسوب ریش وب یک توععل نرد (نودنش نآ

 ق> یاربک 46 یوننم  ردشاوا یض افنم لاب رارمعاو ینا اہ ترمض>
 یب رط قلوا رعضم لوق تیب وب (ابهاح شوخ نازا یلاحوکز اب * اهناس تب |

 م كسعد یدید4 ىلج ندلا ماسح ناک رولوا باوج هردس۰ لو وس هرزوا

 یرالاح لوا نوصع> اتب>اصم نالوا ر رها انالوما ید هک لرزوپ یدلک | ۱

 هليا هليا لم 2 یلافم نالوا ه-اکناو بود درک لاخر ندنسعم نالوا سۆ

 نادنجدص هدیدو"حورو لسقع * دوش نادنخ نامسآو نیمزات ! یون
 هلب راهش تفیقحراتفک و هلباونارپ راک ذاكنآ حور ناعسآو دنج نیمز ان دوش |
 فعاصم قاعضا لدهدیدوحورولةعرونو هلو توارطو تفاطلو هلوانادنخ |

 ندلا ماتو و ییسانف كرا دشکر اذتعالا قدر طیبءراک دنوادخ ترضخ ن هلوا

 اداناسلآ رخآیلا ید هلابا حاقر قرادنفا مدع هسشزارتساو یساضتقا كنلخ |

 اخر یخ 6 [ص یصحاالف ییاهفا تاک# اثفا ینافیتفاکنال يوڅه ۳

 هعا فیلک تاکب یتفاکتال هکر رروم اب ایاطخ هر یلچج نیدلا ماسح نیاصاولا ناطاس |

 انقو ءهدانف انفلایف نب اقف ارز اف ییحدم لس ترضح ندلا ماسح یا ۱

 یندوحو كناوحام ر :اسو نادوخو كلاس یی ندن)العمٌصا كربغ دوجو ردنرابع ۱

 یع>االف یداوا دات مرلههق میم یاهذا تاک ردئرابع ندقلیف انف هد ثاذ ۱

 یش لک < یون # یتسانو ینحدم لنا مزمهدیا دادعاو اصاب پان |

 كن هلاق رد لوعفف زدب وصن+ لک (قیلبال فلظنوا فاکتنا * قيقا رغ هلاق |

 سس ردقت لاق ردیلعاف: عوف رم اظل رمضو ردعجار هثش لک ربع هک هد هلاقو
 جد یراراهظا ی رس هم هک مالک هو شره | ۱

 %4 حدم 1 3ا



۶ ۲۰ 

 هلر ذع هالقع و لا یدوجوو یرون عب رولوا لعحطعو قسشلم لقع رف هلک
 1 یونس ¥ زولوا تلفغثروم هساک هروهظ اضرفراک هروهط یندانشانالوا

 دوخ ,دناهج ردهحسن یخد * تسر سمار وا شک قاب ناج سم (تسسن | سا اروا تاقا ناج شم * تین سم نوچ نانهج ردیبرغ دوخ
 لاوزاکا هک یک سم نالوا قاب سەب ر دفوب هنسا راظ یو بیر ېک ست
 ه درف تسه هسجرکا جراخرد سە ٭ یوتثع # رولوا لدب ندناو زولوا | سفت یس نالوا هد لوا عارصمسعث نالوا« دیاث حارصم رسضوب بورشو
 درف ءدسلاع حراخ هچرکارها-ظ سوپ یە! (درک رب وصتوا لثم مه ناو ی |
 سم (ریتظا جراخ ردو نسهذ رد س دون * رثازا دمآ جراخ وک ناج سس ۱ < یوننم 2۷ رولواردا هکر وصتزروص یی توت مه نکیلوردرظن بو |

 هراناج ورداب اق هدهساوا یا تاد ندیثح یددر و نایحهراناج دا ی ندناج

 سیر دلعاش یخو هب هنایر تبع ندتهج یکیدر و رورسوروبح هرلاکوک رو
 اکا ی دلوا ج ران ندراکافو هک یشنوک های تو هیهاا تاذ ییعهرب رفت |
 ز وصترد 1 یو رولوا كعدردقو رمظاو لا «نسلاع جراخو هداه |
 كن هیناب ر تبحو هیهااتاذ لوا (وا ل روصت رددیآ ردات * وک جا ازوا تاذ ۱

 كاردا ینآ هروصت یی كنآا ردلکد نکند ی ینلقمفص هدنناسنا تاروصا
 | ردق ولو ندح هوا هنره یفیدایف روصتو یکی دلی کلقع و لع ارب ز هلق |
 ۱ یيدلبكلفع سہ ( هقلاخ هاف تالفع لم ام لک ه-ه>و هفا مرک ىلع لاقاک ) |
 | لقعو ندکلک هروصت یاب ر تبو یهلتاذ قهلوا قواخت یب دلیق روصو |
 | هدير نيدلا سعی ور ثیدح نوج هک یون رد هزم ن دلیق كارد |ینآ ۱
 ۱ باص» هدب وا رک ذاعسوردیاصدا رم ندلاممآ ور دشاک ق وچ یلاتتسا هتسانم-تاذ | تهجوهدشید> ودر ف میکترد هنسانع«تاذیور (د شک ردرشناع-آ مراح سم" |
 | فویاهد (مکق زر ءاعسلاو ) میکتن ردشلوا تباث هلثید> و هلتآیخدقلوادا رض
 ۱ هاعلای دن را یا ((ءام هاعسلا نم لزنا و )ریس: لهاورلردید مکفزر ب يسا
 م الکلا یاوفیرب مار ریدق"سپرایدتباربسفت وی هاعم العام ناو باسا
 مهب ولقا دابع هقنآ ) یاوفر سم كکلف مراچ یداوا لصاوهرر حباب و هرب رفت بت رم یزوصس كبب زوب ققیقح كنب تربضح سعش مکنوچ م الکل رج

 | هدقدلوا عءاس نب زوض كي زوي كس نالوا رونا ندودنک ( سعلانم رونا |
 | ةتشمو نو یدلیق بافت هنب زوب ییاص"ندنسسایم-ا لاک بوکچ اب هام |
 | كترضح لوا مکن( وا مازای مر ند رکح رش ٭ واماندمآ هکنوچدمآ بجاو | | € یو # یدلوا یساسق ابه-آندنا یل وا رتستع هلبا هک اب وک یدلوا |
 ۱ ئار, نیا رعساص هم ةمعنلا رکش معما رک ذ یدلکهناس و رب رفثو هناسل قد رمش مان ۱



 | نالوا ههللا تالوفو یاب هلوف تك هالا نومك یدلوا ربهخو نجاد بوه دیک

 کر دد القدو اهففو ال رنا مت یدلیف لل وا بماتم هلمهف ودنک نبع |

 كهللا قبح هالا كلوفو ردیسلبا دار ناس>او ماعناک يتبع هلوف كهللا |
 هیجوتو لیوأت یلاثما كوب و راربد ردیس هلا راثیا یتیعاو اضرو رایتخا ینتدابع |
 قدع تیدح * زلوادنسم بحاص یک هاکعد ۴ تب * هکزربد هرلزوب رب زردا |

 | كلوفع باص هتسا ندلوصو پایرا سرما یلوصا وب * زلوا دنسم ناجا |

 | باوجو لاقو لیق ردننادجو قشعو نوب قش هدسنل وصف باوبا كن راباتک |

 نالسب قشعو رایوس قشع هنب ینحرمش كفافشاعو شعر نایب هلل اوسو
 هب , یایشنآد رع هن ر رکب لفع یا اله دمآقنعو># تیب راب اراک ذن قبب و |

 (باشور یوزا دباب تایلدرک * باتفآ لسلد دمآ باتفا € یون خرب |
 ۱ لیادربغاک | هک همردنود زوب ندا هسکرک لیاداک ید با« هباتفآ

 | شعلا ىلع ليل دلانا ىلع عاش! افت )رلوب لوب اكا
 | ل ديال ثدحلاو ثدحهنال امهبلا لقعال ليبسالو .دح و قسشهلاوه ق وشعلا و |

 لاب اغ لبق هليا لاق هللا ذبح ىلعو هللا ىلع ليلدلاام یرونلانع لسا هلثم یا |
 | نالوج هدناکمو نو ىجا نادرکرمس لع ( هلقع يلعالا لدال جام لاق لقملا |

 | لبلد هجن هنادزپ بح نالوا ناجر تفص و هاه” تاذ بافآ رلیق ناربطو

 | لو لدقعلا دم لا لاقاک رواوا یش المو لعحضم هدنص وصخ وپ هکاب رولوا
 | یناشن هاسرا یوزا 4 یوثم # باذ نوکلا ىلا رظناذاف نو کلا لوح

 | كلفع دو لمع دارم ند هباس ( دهدیم یناح ج رو مد ره سم * ده دیم ۱

 ۱ ةا هتفص عم ردهیهاا تاد دارم ندو ردایشا نالوا تاآ هللال دنسا ۱

 لقع هچ رکا ند هیناذ تبح ءایضو ندتیدحا باستفآ لوا نعم ریدفتسپ ةيلزالا |
 ناج رو هلعع لوا مدره تفیقح سا رری و نا ٹن یس هیاربب نوک و یم هیاسم

 رکا هسحوب رولیف تلالد هف وشعمو هف-دع ندننهج لوا درو نافرعو مهفو

 | یدرولیب ندنقشع هسلوا لعهورونم لقع تربصب رصب هلاف رع لکو ناجرون
 نوما رتدر "درا باوخ هب هاس چ یولثم ¥ یدرولیف تلالد هع هق وشهو ۱

 هتفص عم رد هیهلا تاذدایع ند سس ( رمقلا قشنا ںیم دار نوچ هرم

 هسا وخ سما نم دافتسسه رمقلارون ر د-اقع دا يم ند رفو ةيلزالا ةبعلا

 | شخایض یک سعو یم ونص» نالوا ېک هب هیابس هاکناو رولا ندقح یرو لفع |
 شف هکمد لوا هت راق یلپجت تقیفح سس 2 کم ادام رواپف كاردا ییناص نالوا ۱
 ۱ تزود تاب اکح راک تلغش اکس اشار لند نالوا یک هب اس هلق ىلج تقیفح |

 « روهظ هبناذ تبحمو هلبق جت تفیفح س٥ مکنوج یخدو یک یھی دلوا باوخ



 * نر

 | كا زا هزاکسفاو ایفا سدلوفع باخاو هلو لو اهل الج ور ارس ناب
 ۱ رنو رر حوا هجن او لاقلا ناسا نم قطنآ لاط!ناسل ىش كنابزی نکیل | زاد رکنشور زبیعاو ریست : نالوا بوتنمو فاضم هناا هچ زکا (تسزتتتشور | نابزیبقشعتیل ؟تسر تور نابز ریست هچرک-46 یو ۷ زرواافزجاع | | هدتنای و حرشكنا موهفو لوفعیب رولوا زیلاع د ندلاشو هطاحا هلوا زر | | ندلایخ دبر ئر هکحراب زهارپ ز هلو موصومو قوصو» هللاصوو هقرفت || ۱ کرد رت رب ید ندنا قشع ياپ و هلسیف غفر ییایترا باق ن دن راونار راب بخ ر
 عهدللودع كيلع هب # تدهشام د اب زکنت فی فیکف و رمش *ردلاح دهاش | ةع كذا معسو عمد لو دغو وجوه و ,I بیا لاقم الب الذم
 | ردلاحم قلوا قشاع دو هاکقرفت یش دم نیل ویرتفص ویو هساوا | تالاب ئز مرطاطءو نم ےس نیبام* تکاب نابسا بسم هاو
 ۱ دوخرب فدمآ ]مپ نو 9 تفاتش ی نش اش وردنا مف نوچ 3 قوس: # #ا

 كعد ناک زولیخر افشا نت ا 9 و تلالح كةت هكلانملا ىت رطلعق قاهتفاو | ۱ عاطغاو رولو | هراتهشساو هبانک ند شاراب بولزوا عطقتم ی راك ا3 یدلوا | نش یرفط هنن رزوا ودنک 8 یدلک همش ینوج یهلق تفرص دعاها ۱ ره تانک رق کنج هزوآوا كقد و نیس سرا ذارخ یزوض فرا ل وا نالک هذوحو لواد وخان و قال وأ هدر زهاظ زالا دام ص کک (تفاکش
 كعْسع یسلوا قش خب للف دوخاب و یدلوا قش بولوا لوئسم کا تع لالو نهم یدلک هر رند کوج یدلبف تضرر ر شرب مق ہک واوا |
 یرافادود هش یش ولتط هداز هک ۳ رب کت رول زامشا یوالحو تذل لاک |

 یدلوا هتفاکش ندتوالحو تذل لاک كفش هدک راک هتسع زین س زول ران
 اهتکف هالا هال بثکا هام نوکیامو ناکام بنک بکا هل لاقف ملا | ةا قلخام لوا) هکر رد هدر بسا هرانعم مکترولوا هب EY ند اردو مدعو ۱ ند رڪ یسلوا ةفاکش هسرواوا العا م دارم ندرق رکاو رولف هیانک ندکعد
 ةتکن هدشسلوازوجاع سخر ۰ ون لوس .دجم بول 4 نیاتک خو یادیحوت و بوی تیاتک ییایشا می نسب کیا ردقړف هللا لوشزر د ابنک 9

 ۱ دبا تباتک نیهلسجبق یتسعم سپ رفدحا قشع زهط» ترضح رو 1
 | رّواوا كعد ییدلاو رجا و اطجا | لد ناقوا قانع رهلظنو
 | هندو قش ءارو بزیمسا صالخ ندکوکشو تاهبشةطرو ی ودنک لع | ضد یدلاف یدنان هدقلعاب ی ۳ رج راح رمش كوش لتقف "نک قشع ھه قشعم» ۱ E لکرد رخاوچ نسخ رشد له : 6 یولتم یوتتم # ۱

۳" 

۱ 

۱ 

۱ 



  a: ETرو قعام تلع 7 یو ۱
 24 ند هسیناعسج ضایماو للع عیج یتسلع كبقشاع ( تسادخ رارسا |

 فراء را ٹ هلوب اود هدردوب و راشم هليو جالو هفسع ضرم کک نویکنا

 | ندهبوادوسللع رلتااق هدنهذم هفسالف را ار د نیفوشعللا ءامل نیفشاعاا هافش رانا وا

 یده باتک قشع هک قوب یرربسخ رراب وس ود ردستلعرب لوا ریذپ جالسع
 عاضوا ه-اکنا هکر اربد هبهواد خب ر لوش بالرطسا رداد رارتسا بالرطاو |

 | نش سب رولک هروهظ یضافخاو عافئرا كياتفاو رولوا مولعم موج راوطاو
 یناعم كالا محم رد یک ینالرطسا كنافصو اسا بک اوکو كناذ باتفا ید

 زرولی یب امسا مولع موج راوطاو ینادخرارم ءا هلفشع بالرطسا افرع نالوا |
 نازرکورس نزرک قشاع ¥ یونیم % ررواو لوب هقناقح تاواع هلکناو |

 ناک ردیاوج هردم لاؤس تدب وب (تسربهروس نادي ارام تبقاع * تسرمم |

 "یداهو یار تبع قشع نالوا ادخ رارسا بال رطسا هک یدسلک مزال كعد

 ترضح زالو تلص هلوکوب ہد, زاج نشعر دینا قشع تفیفح هسبنيم |
 | ليم ردتبګ طارفا هک قلقشاع هک رارروب باوصاب باوج هراشبد هلب وب الوم |

 تفیقح كرک ندتیٹیح ینبدلوا قشع قثع سب ردلکد یناعسجبحو یناوهش
 ةرطنق زاجلا نوساک هروهظ ندشبن اچ تزوصو زاح رکو نوسلوا ندنفرط
 | اضرف ردربهر هتدحو بت رمو هنقبفح ماقم لوا یزپ تبقاع هس اوف هقیفطا
 | زام قغاع نالسق مک نقش بواوا فصتم هل تفع ندلوا لصاو هسنقیعح

 ۰ ییدحو هدربغصلا عماج یطویس ماما ممکن ردررقم كلوا دیهش هساوا هدنلاح |

 ق مالكا هيلع لاق) رولبق تباور هلکشیا دانسا ید هسانعناو 4 هشلاع ترضح
 هدلاچ تیهامو هدةشع تقیفح (ادیهش تام تام مث مکو فعو قشع نم

 ۱ ۱ یدادعتسا دشفسع قلطم لاج تكعشاو صمد نکلردفو تایثئاو هو ره دوخ

 هنفشع قلطم لیج هدنوبات رولیق دیقم هدیقم لاج ینآ قطم بوبح ندشنیدلوا
 بوبح بوسلبق انف هلةشع یب ودنکو بولوا فراع مالا رخآ رولوا دسهتسم

 . | * ناو حرشار قسشع عوک هجره 46 یون # رولوب نلاصو قیف>
 1 مری وس ناب و حرش نوا قش هک هنره ( نازآ ماب لج 1 قشعب نوچ

 .  یهاا تاذ تفص قشم هک نوک آ مرابا انا ن دنا ملک هفسشع مگنوچ
 ۱ لاجرآا ممه نع شعلا یلمت * رعش * ردیهاتمات رګ ر مغص هفورحو فورظ

 ,ا لس * لاسیخ نع ىش لج ام قم * لاصولاو قرفتلا فصو نعو * |

 . ] كولا لاجب كونا لار موش وا اع ندنآ قشع هبئر * لاشلاو ةطاح الانع |
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{vi} atan سر 

 سی ای ریس> ی ۳ یوم ۶# ردرل هلبانارب وو بارخ هکداب رداکداودو تراعلوا
 هک ی دید یا بابا لوا یا ) نورتفیام هللا نیعتتسآ * نورد لاو>از دند وب

 سەل ن دب واق لاوحا رایدیاربخ ی نیدلف میاشهو موصر ءالع هاشداپ یا

 یراک دعب هناک ندنسارتفا راندیا ارمفامروفص ههالال ندده رنک ضام

 دش فدکو مهر دید ¥ یو ¥ رد ارعا نيد یر اعد اود مرولب یش

 كك یک یهلا بابط لوا ( تفکن ناطا- ماب درک ناه كيل * تفقه یو ر

 هلتسارفزون یئاو یداوا فشک رارمسا نالوا تفهنو ناهن اکا یدروک جر |
 نكل و (میسوّلاب شانلا لاوحا نوفرعب ادابع هلل نا م السلا هيلع لاقاک ) ید اب
 هلراءائماردرارمسالار وقرار =الاںواق هکر دید هر اطاتس ی رب ۱ ناهش رە لوا

 ینا هکلب ررابااثفاو زا.هطا هرخآو ین رس لنطاب كن هکر راد نداییای اوا
 ا ا ا

 یوب * دوب ادوسزاو ۱ ص زا سنتز 4 یوم $ وار هل هيد نڪ

 SAE ص یجنر تاک رک لوا ( دودز دنادیدب ء مریھرھ

 ندادوسوارفص یجنر كنا هک یدلک مزال ك٤د ناک زدباوج هردقم لا وس یا

 ندنن اخدیس هعار كتو دوار ھ رارید بودو باوج یدلوامواءعع ندن ییبدلوا

 فراعو رولوا لیلد هئاذ كش لوا یراث آو عالع كئ شره ین رولک هاظ

 هیاشم ةن نالواندالب جر نالوا ندارنصو دوس سب رواق لال دتا هرو هن درا
 ید قشع ضرم هچرکا نع ی ر چ یضیم تبحو قشعو زاوا

 ندهیناعسج ضا مما تااحوب نکیلو رابا ثاریا لویذ هجو ترفصو لوحو تفاح |

 تشوخنت#تسادزاروکش ب راز زادید 46 یوم ۶# زاوا لئام هتااح نالوا |
 كيا هک یدروک ند: هست تک رنک لوا یهاا بلبط لوا (تساد راتفرکواو

 رد زاتف رک لکوکو ا نکیلو ردشوخ ینت كنا ردیکل هتسخ لکوک یکل هنسخ
 ( لد *؛یراسیبوج یراوب تسن * لد "یراززا تسادب قشاع ٭ یونثم ٭
 هدلد هسا وغ نطامبلا ناونع رهاطظلا یني ندنفلب رازلک وک ردادیب قاقشاع

 اذن وهورهاظ ند هنس شزوسو هدیذ كشرسو نناد "یراز تح نالوا رضم
 * كنم بلا نا بصلا بسا # تيب * ةدرلا ةديصق بح ابط لاق اک رواوا ۱
 لدعكبلع هب * تد هشام دعب اسبح رگنت فیکف * مرطضهو هنم مع نيبام |
 دج لکوکا رب زیک یکل ه-نسخ لکوکر دقو قار ایبر مه * مقسلاو عهدلآ |
 ر دک كلم یاب امر تبسن هبلق دسجو اضعاو ردہبک ٹل تسن هتنکل# |

 مالسلا هيلع لاق لاق هنع هللایطر ةر مهناز ع یوز) فب رش ثیدح بجوعرپ

 (هدونحتدسق تاللادسفاذاو هدو"> = تغ رلض یازلا ضاذات دونجهلو تل بلعلا

 تس باو امآ عرب و ررض یهاعسوداسف لد جاوا هد السو تص بلق نُ



 نت رر یو كماشم موفق نس تة. ناطلس یا ( یه ل نل

 ۳ یهتتمرکا ی :ط لنا افح یا الک یدلوا ل اله | فو هیس یس حره

 فرخو ق و فرح یی راع لک نیفراءلا نا طاسو ن دما یس هس زا عوجر

 | ردرعشم یک ال-ه كرل ی ا تخ هبابنمصاو ابلوا یسابا داربا هللا هثطوت مالو عدر

 هلبا ثید-> سد ی والا قب رطب یمالبو ك ال ه كرلتد | راکنا هک هللاذأس»»م

 ءایلوا سپ رردبا اعدرخو هلص اب تادوجو عیجو تاداجو تابن هکر دتا

 یدو هئع هلا یار ند هماما وبا یر دوادوبا مت یرحالا لیسد ههالا

 ضرالا ل-هاو تاوعاا لهاو هنکنالعو هيا نآ مالسلا هيلع لاق)رولیف تاور

 س (ریملا سا-نلا یلع* ىلع نواصل را ایف توحلا نحو اهرعح ین ملا یټ

 رولوا یطغم هاد خره تواد- فوراکناو یداوم هذ : راد تداعس تبع هراتوب

 درب و تركب وات سد * مرک ناو-خو ا نا ناک نو 46 یوش #
 رارعسا مکنوج ینا یدک مرکو ناو ± لواو سا لوا مکنوج ( مرح ردنا

 ههاشداب هک راب دلیا تغارف ندشح اص» یناحور قوڈو ادغو یناجر یراعهو
 یکی رع ففو ی و یدوط ىلا كيهلا بط ءا داپ ی. لک تعاشف ما

 عیج هل زدءزال هدب ره هکربارا-هشا هاکنوب ان الوم ثرمّطح یدتلیا هنا یمرح

 بوایق هلو ییآ هادا رع لوصح بوددا تەجر 4 دے دص وصخ

 تند ا وس کا هدازارمرم هنسنا ها رارمءا عج هالا ورا ینآ هل صاخ

 ۲ رایعبرب ار پی نآ ۰ اداب ن درب ) هلوا سیم ه- ءهلا وبا
acaba meme 

 ۱ شدردن ازآ دمر# دناوګ یروجترو روم * ص 04 یوم # (دنیا (دنداروالا ۱

 ۱ دش یان اع ءا شداب كننکلروج رو تاک "رنک نالوا رور OEY شر

 1 یارجام نالوا عقاو هداتدام كناهیدنک یئ یدودوا نس دص ههاب دنا بحاص

 یسهلا میک> لوا لاوحا زیر د-هب یدتنا لم هرخآیلا هوا نم هب یهلا مکح
 ضار سور ءاش كد مداره ندنوب یدروتوا هتفتاک منک نالوا روحرو
 | اهنصق رب دقت دمب هلهاک دش رم نالوا یهلا بیبط یسفن كك "منک نالوا
 مه# دید هرور و صوور كئر 4 یوادم $ رولوا ك٤د یدتا ملس

 قیور كند كضب مم لوا خد یهلابببط لوا ( دینش شب ابسا هو تامالع

 | ناساییبابس-او یتعالع كاضرمم كروجتر لوا مه یدروک یس هورافو یضبن و
 ۱ جا TH كنا نر را آو e ا رفرو .r گو اس

 ۶ ۱ تن تا ۳ oe ۲ باد



 | لعوتزآ لکشم * لاّوسره باوجوت یال یا € یونثم ۴# جرفلا حاتفمریصلا

 | ردیاوج كلااوسره كش رش ی اقل كس یهلا بتبط یا (لاقو لق یدوش

 | تالاوحاو رارساو كلاب راونا كس عب لاقو لیق یب رولوا لح ندئس لکشم |
 مولع ت ٹالکشم هلستاکر كئيطا تحاصمو كف رشت ت اقالمو هل یس هطساو ۱

 هنبلق كيلاطو رواوا لح ل اوسو باوج ی و لاقو لی یب موهف تالضعهو |
 | ید یم الغرب اتمارک كلماک دسشرم نالوا تبالو باا هکر واک هزوهظ |
 | 46 یو # ردشلوا لح لاقو لیفیپ تالکشم هبل اط نالوا هدنتم دخ كتا |

 | نادرمس لع یا ( تساکرد شیاپ هکر ه یریکتسد * تسادرد ارام هچره یتاججرت |
 | نیبه یربعضلا ینام تعب نسناجرثاک اردناس هرجلق مزب ندنافرعو مولع هک هئره
 هدش رمشب لبحو یناج یاب هک كل هسک لوشره نسنادناب ز فراعر نالوا ربعمو

 یاب ابحر 46 یواثم 9۶ نسیریکتسد كلا ر د-شلاق هدنعبط لکو بآو
 بحر او هسعساا مضلاب بحرلا ( اضفلا قاض اضَلا ءاج بغت نآ * اضت رمان

 تينا یا رديقلطم لوءفم كفو ,ذحت لسفردییهرذدصم بح معو خسس اولا حلب
 | مدام ه دننب ام تش رط باصحاو كدلك شوخو ك ذلك هلتسو نت ةمسو ا

 هکر دب ورم ند همرکع میگشنردنش رط تنس كلبابیحرتوبد ابخ رم ابح رم هئلوا
 اکب لوا ندرفس مدلک هس راروضح كنب راترمضح سو هيلع هلا ىلض لوسر
 | لوضر یلاتبهذ یتاهما تااقو هرک یکیا یدید همرکعاب كبابح یم كباب رع
 "ال اضر یا یضن رمان یناهءااب ابح م یل لاقف حلا ماع ۳ هيلع هللا لص ها

 ا.د ر رک رب عل اّفطصالا ¿ ی لاعتفالا باب ن ۳ ءاّتجا شئلوا اجا یاو شالوا

 ۱ كنت رار ص یدبسلک الب رات كسرواوا و دونم ندن نس رکا

 ندشیدلوا قم یعوقو ینا دارا هدیضام هغیصین قاضو ءاج 9

 ءالؤه نعوا نڪ بغت نا) هدرب دقت ردز دم یلوعفم كنلعف بان د ناورد رتوا

 یرادوجو كهللا ؛ایلوا سد ( م4لع ءاضقفاا یقاضو مهل ءاضعلا ءاح موسقلا

 هلوا لبانو لئاسه اضقو الب هت هراد لواو هموق لوا بلا هلوا بئاغ هکندررب

 لوا هتمرح كراناهلوا مطاح هدیوقرپ هک یرافیطا ثمهو یرلش ردوو اما

 ردءهطاس ناهرب و مطاق تح یسدقثیدح مکتن هلوا عف دنم تایلب هجن ندزادد

 ناکاذا لات هللا لاق ه ٫ ر نڪ اتکاح سو هرلع 5 لص هللا رلاقاک)

 تعفر هتفشعو ییهْشع ی هتذلو همش تلعج ی دبع یلعابلاغ یب ل اغتشالا

 لادیالا كلوا ءايئالا مالک همالک سانلایه- اذاوهسیال هني و ی ايف بالا
 مهرف مهنرکذ اب اذ-عوا ةب وقع ضرالا لهان ت درا نأ نذلا كوا اشح |
 الك ى درد ف # یهتشیالنم موسقلا لوه تنا یوش # مهنع هفرضف ۱
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 | هيا ينعم وب فر رش ثب دس>وب مک ردراو تلالد هنایضف كن زالیف
 رفغالا ناب ا صتبف نایقتلب نيسم نمام مالا هیلع لاقاک ) رلبا تداهش

 ویمه » تفرک شنآراکو دانشکب تسد € یون  اقرفتنا لبقاسهل |

 تاقالم بوذیا لابقتما هب یهلا بیط اداب ( ترک شئاجو لدردنآ یشع |
 راکت رارکن ندنف ایتسشا هداب ز نهی یدنوط هدنرارانک یتا بوخنآ یا هدکدتا
 باب زا ارز یدنوطهلفرط لوض یهاکو عاص یهاک بودنا هقناعهو هخ اصم
 اینا ناطاس مكنت زوناوا ارج|تسوبن الا هد ایم تقیقح باص او كق رظ
 یرلترض> رابط رفهج یراوک زر ردارپ كيلع ترض> سو هيلع هللا یلص
 تاق الم هوسعر ترتضح هدک دلک 4 هرونع هن ذم ب وقیح ندهشی> شورا

 | هد اصم یک زاب دلبا دقن اعم هاکنا مالتسلا هلع لوسسر نرمضح ءدقدلوا

 ًةنصف یف بلاطیا نب رفعح نع ) رارروب یراترمضح یوفغپ ماما هکر دروطسم
 هللا لص هللا لوس ر نیل ذ دم الا ائین نح انج رخ رفعجلاق هشبل ضرا نم هعوجر

 ىا نت و رفعج مودم ما حرفا ربیخ خب انا یرداام لاق مث قنتعاف )سو هیلع
 ًةمطاف ءادبخ ىتا یتح هما لوسشر عم تجرخ ل اق هنع ةياورلا یعا اقفنآ ةر ره

 دح او لک ینتعاو ییسب ءاج یتح بلب مق اح يغب عكل ما مالسلا هيلع لاقف

 ناجاکا جاکا عب یدنوط هدنناجو لدی یبهلا ببطلوا یک قشع (هبحاص امهنع

 ماتهزو * تفرک ن دبس وب یاش و تسد 6 یونشم 9۴ ی دتنارب هدننانجو

 یدنوط كعوا یتللاو قلا كهابشار بط لوا هاشداب لوا (تفرگ ندیسر هارو هارو

 الاسر و هسلک ندرفس هسک مرکمو مو درب هکر دتشن ر ط عاش نیب یخدوب

 هرزوا یرخا تاور کت ردننس كعوایتزو و ىلا هانا تاق الم کا نح ہار

 مد ال )ی و هلوکو اداشسا هرفعج ماما هدحش: اصم ةثسلا یک

 ندنهارو ماقم كنيهلا عکح لوا ءاشداب لواو ) هینیع نیب هللا لوسر لبق رفعج
 ندا ثم هکر دنس ی تئس نارقالاو لاثمالا نيب دوب یدنوط قلقم زوص

 ثعا و ت تشو عفد هدک دلبا ت ت مال هر یر, هس دسوک یکیا ن ن دکو اس لاو

 هلولسو هلیق لاوس ندنهارو ن دنهاقم كمداع نوختا قلوا تفااو تسنا

 . ناسرپ سر, 6 یوئثم 9۳ هلوارسذتسم ن دربسعو تابآ یکیدروک دفن رطو
 ندنلزنمو مافمو قراروص اکا (ریصب رخآ منفاب یک تفک «ردصبا شدیشکں م |

 سالجا هیالعا ماتم هلا E ظەذو ی دکح هردص ین قر هلیفراسغتسا

 هلاریصرخآ مدلوا لصاو هناجر ةن خرب یک ك نسو مدلوب کرب یدیدو یدتیا |
 (جرفلا حاستفمریصاا * یەم * حرح عقدو قح "هر ده یا تفک + یو ا

 مالک عم یاوجرحو ت تونو یاو ازا كح یا 6 یدید هنا لواو |

 4 ربصلا #

 — تا



 دنهج یرلوداوا ذاعو مک ازو دجاسو مبهم رزوا بدا کرب
 بدوم كحوز ءا ید ك سپ یداک كلاب و موصعم ندللخو ناص#و
 حس هرزوا بدا یک كالم ثالفعو زولوا رو- هلبا موهفو مولع موج هسرولوا
 رولوا رهظء ندب وئذ بويع هس رولیف ناعاطو تاداءعو هسرولوا سدتمو

 » ناتذآ قوس یعاتسک زد هک یونثم ل رولک كاپ ندوضامو اطخ نولو |
 کز دلوا لوا هجو ردزاج هجو یکیا هدب وب (بایدر تآرجز لب زارع دش
 لدقلح اتك كتلخو لوا كءلخ بویلوا لاستفآ قاخاتیک نالوا داتا هاتفا
 یمائش كنقلخانسک كبةلخ جات هلبف تیارس ید هیاتفآ نالوا ملاع ربنع یمانش
 نوسلیف تباناو 4 وت قاخات هلوا فسکت» عاج جافر بولوا باج هندوا كس
 باتفآ ناک هوا دانسا هبانفا قاخانسکوب هکردلوا یناث هجو هلوا یهلا هی وید
 بعتعو رورفم یلاع نح سپ هلو بو رورفم هنغیدلوا درفتم هرزوا مراچ كلف
 جاور ندنصرف یترو كلا یروا ندهیشو ماعد راو رکنو عفرتو هرلاوا
 هلق هب ون ندهلخانسک و ندکلبدا ېب یرانلوا لفاع كقلخ کان هلیف لئاز تعاس
 ندنیم هو امکح ردسوک ضعب هلوا عش او عضاوتم بور دیک یزبکو بو
 رد تعالع كلا رايا تاالد هننوم كن هس وک لویب ر باتهام فوس> و باتفآ فوسک
 ثدح هدصوضخوب راشلیا دامتعا بولوا بهاذ هبهذموب ید یضعب و راشعد
 شعلان سو هيلع امت هما یلص لاق) ردلطاب داقتعاوب هکر دشا وا دراو حک
 نیس لب زارعرب لوا (هنایعالو دحا تول نافسکخ ال هلاتادآ نم ناشآ رمقلاو
 نیم سلبا نالوا دود رم ندا كلام بر ندنر اسجو ترجو نيل ناطیش
 نکن الللا شف ذاو )الواردشابا ترج هغلخاتسک قج هلو تنم ببس یر ره رکدصنرب

 یدشلوارومأم هلی هلباهکنالع عیج هلل نما اودا نالواهدنب آ( مد ال اودچ ما |
 یدلیق تأرج رم ا پود: ارابکتساوایا لوا راہ دلیق, دیس بو دبا لاما ےما ہک الم عیج
 يما ود (یدیب تلخ ال ده الا لعنءام سالپاا) هناش لج قح ترضح هدهب ۱
 رکو تآزج هكا ت زارا هدقد رو لاّوس ندهد” كرو ندلا تما مدع |
 ههفاشلابهتسالوم هاکعد (ش وغا ۱ع) ادعام ندرلنوب و (نیطنم هتفاخو ران نع | ینقلخ نم ربخان) هکیدرپ و باوج هنوکو پ بو دیا ترا »ج هکک هنغرط تیناناو |

 # هصح ندزدصفو هکلاس سد یدلاق نوشو مورخ ندعح تجرو یدلوا ۱ نوعلم هلیذس ینراسجو تأرچ هرافلخاتسک وب سپ یالیف تأرج هکلبا باطخ |

 ۱ ۳ داشرزابلعاهنلاوهدیک هل و بدا ینیداوا نکو هدیارذح ندقلخ اتسک هکیدلواوب ۱

 د وا ناقالم دندوبهدادتراشب شباوخردک یهلا بیطنآابءاشداپ تاقالع ۱ ۱
 اقم نامز هنر نعوم ییا دنا ون لا

 | ندالزو اطخ ن

 دف اصم هدقدلوا ت الم هدعز بولیقتقر
 شک



n ۳ ۱۳  
 ردنا * زاز دید نیو رادگ نژ 4 یواثم 8 رواوا ا نارا ۹( ا بود

 لوا یرتوا ندنززآو ندروازوب ادک ش٤ روک لوا (زارفد ش ناشباربتحر
 ۱ هخرزوا ك هوفلوای هوبق تجرو تععا هلل رلاوا د هلزو ی داوا عاام ت٣

 | هدرف رلابف راخداو یداوا عاهة: تم لوا بواوا دود--« یی یداوا زارف

 | هللایی-صلاق لا ه:ع هللا یه رریاج زە یوراک ) یداوا ز ۳" هنروصرب زا خو
 ۱ اورخدیالواون و نا او او او" ر یه موق ع هدب الا 7 تارا نا

 | ری 46 یو ۷# رب زا ناو ةدرفلا رو یی هاونه همه او رح داو اون اج
 ۱ ه درمههره فا رم تب ول (تا-(> ر دنا اب و دنفا انززو * تاکز م» : ییدیان

 | یل مش یا: رولوا نی ییءاخوو ت: امس كراناوا بدایب « دب رم غ رمش
 نحب یرتوا ندنعنم ك کز زای راس-اه.ا هرژوا نيزو زلک وراقوب با" هکر داوا
 یارطا ندنروهظ كنانزو رولوا بسم هند روغب رل سابا من« ینتاک ز انغا
 ر وای تاالد هاش« و قب ر ٹتید>و مکن رول وا یلوئسسم نوعاط هناه>

 | هللاطاسالا م وو دهملا ضان ام سمك سج سو هيل هللایص یباالاق ) |

 | ةثحافاام ييف تر هطالو رقفلا مهیفاشفالا هلا لزناام رمغب اوهکحامو مهو دع مهیاع |
 | اوتمالو نینسلابا اوذخا اوتامشاا اوعتعالانا را و کلا اوغطت الو تولا مه فا شفالا

 ۱ میاراذا مالساا هيلع لاق لاو كالام ن بن a ىورورطةلاا 2*6 س حالا هوك لا

 | اول قاشفدقابولا تا راذاو ءدنعام ها عن اوم مذ سا انا اول او مث و رطةلا

 ۱ ثتسحاتس و یا ف ژنا# رعو تالط زا دیآوتر ه> ره یونثم ¥ اشفدق الانا

 ندکغاخاتسکم ھو ندککلکابیب كاسل وارولک کر زوا كنس ن دم تاللظرک هنر همه

 قص و یسلوا نوبغم نکا ه دتمعلو یلوا نور ن نکیا هدحرف ناسنایمیرواوا

 | كياصاامو یلامت هلن لاقاک) وا قو نم اک م کت ماقس بو دیک

 ۱ كدمع ق > لوا رغم یمه نالواهدندوحو لدص لات قحارب ز( كفن هس نم

 | ردا سورس یاعتهقا لاقاک ) میبمادقریغز یقالخاو لع یدنک

 | ٭ تسود ہآررد دنک یابیب هکره € گو 9 مهسفلایام اورغب یخ موقیام
 ۱ كتسود هیلب|یاخاتسکو كاکابیب هک هسی ۳ لوشره(تسواد رانو دش نادر نره هنر ھر

 مهو لاض مه ینعبیدلوا د مانو یداوا ىج روا ناوب 4 ناد رم هدناوب
 | بد ای ېک یدنک بولیق جارخاندایاوا قب رط ید یراهسیک هعن رواوالضء |

 | موصعم بدازو * كلفنا تساشک دورپ بدازا ۹ یون « 20 خانسکو
 هرژوا بدا یریئدللوا قلخا ییسمب ردشلوا رونرب نددا تالذو (تلمدءآ اب و

 ۱ نارتو بک اوک لءاشم ینآ یاعتقح هلربس ییاداوا مطعم هةح یا بوایف رود

 | ند یه لاو aE هک بدا یی ندداو یدلیف رونه هارفو شات
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 ارنوب و یدرولک یولس و نموب هلبارسا تب ندنفرط ناسعسآ دم سعس روهظ
 موق ناب رد 46 یوش ۶ _یدرول آزسارش وعي ندنرادف یکیدنسا |(

 كنم وف كناضوم ترضح ( سدعوربسوک دنتفک بدایپ * سک دنچ یموم |
 | كج رمو قاسمرص نق بويعا بدا تبامر نعي نسبدا هسسوگ جاقر هما |

 ییا سوم ترضحو ینلوف كرانوپ د هرب "هروسس یلاعتو كرابتقح مکت رایدید
 ىلع ربصت نل یسوما مافذا و) رر د بو زی هباکح ین زوس نال وا هئاردا
 اهموف و اسهنالقو اهلقبنم ضالا تذاع انل جرخت كبر اس عداف دعا و ماعط
 ارصم اوطبها رخ وهیذلاب یئداوه یذلا نولد,تسنا لاق اهلصت و اس دعو |
 | هللا نم بضغب و اب و ةنکسسلا و ةلذلا مهيلع تبرعض و متاسام مکا ناف |
 (نامسادو لی و عرزمردنام * ناعسآ نانو ناوخ دش عطهنم دڳ یونثم # ۱
 تعارزویجز كل لب لی و حز قاروا هزب, یدلوا عطعنیناتو ناوج تناعبآ |

 تعافشیسع نوحزاب 1 یونثم # ردکمدزب نامقاروا ساد یدلاق یجنر

 مالساا هيلع یسع ترضحو رک (قبطرپ تونعو داتسرف ناوخ * قحدرک |
 یدردنوک تو هرزوا قبطو یدردنوکن اوخ یلاعتقح یدلیا تعافش مکنوچ
 ینبط یلاعن قح ینمب رولوا جی" ینعم هنب هلیس هما كنیسرافءاب هسسلوارپ هری

 رلبدتا ییاسحعا كناسع ترضح رولوا كعد یدردنوک تمعنوناوخ یمولوط |
 | ندناعسآ رمسنجز هر هدک دتسباندنا نس ییرولوا عیطم اکسكير كنئس یسعا |

 | قح مکت یدلپا امد هفح بانج مدابلا هیلع یسیع ترضح هدیا لازناءنام
 ۱ ءامسلا نم ةد ام انیلع لزا ان ز مهللا ع یهنیسبعلاق * رادرویپ هاکح بور و ۱ ربش ندانعم وب بیرق هن رخآ كتءهدنام "هروس : دن دیج مالک یراترضح یلاسعت
 | < یوم $ نیفزارارخ تناو انقزراو كنم ةبآو انرخآو الوال ادیع انا نوک
 یداراخاتسک و رک ( دنتشادرب اهلذ نابادک نوچ * دننشاذگب بدا ناخاتسک زاب

 نوجا راخدا ن دنرلهمط سمی رایدزدلاف راهلذ یکرلادکو صب رح راید یا كرت |
 * نآ هک ار ناشیا هبال یسع درک 4 یوم 7۶ _رایدرونک زهصحو هرخذ |

 هک شسراولب هرانوب مالسلا هيلع یسعترضح ( نمززاد درکن عو تساد |
 | صب رح و كلق نظ ءوسهناوزن مدخ زلوا كسکاردغاد یلوزن ندنامسآكنءدناءوب |
 | رذک * یروا ص رح وندرک ین اک دب 46 یوم # كلوا راکهمط بواوا |
 | هدف قسعن كنولوا رب كلبا نصب رح و قلنا دب ( ی تهم نآوخ شی داب |
 ۱ كل _ه> ترضح نالوا قیفح معنم هک ردل وا مالک لسءاحر وا وارهک

 | هاب نکزوآییصن زور وزور ندنا فسبعو نک رولوا لصاو هدبع تمعن |
 ۱ قلیثممط نوهمج و قل وا صبرح هنر اځ دا كلا وب دهل وا توف تمعا وب | ۱



 ۳ ات ¢
 ر دنراسع ندنلوصح ك ہدیجح قالحا عیه بدا هیلوا رداص راک هلاځ اکو 1

 . اهبا سفلا اوبدا (رع) ر دنکم هلبدا تفرط لیمکنو تعب یش لیص ارز
 | یکبدنا نی راد تداعس-غارمس ندا ۶ نادآاهلک قشعلا قرط * با الا

 | قیدا) هکر درا شمروب تاولصلا لضفا هیلع تاشناکرورمس نوجا هنو رامشا

 | ید-ایا لزوک مداو یدلبا بید ا یب مب ر یني رمش یانعم (یبدا نسحاف یر
 | وانس ازب زهلوا بدم هلیدا كترىح لوا هکر دمزالهکلاس سب رولوا كعد
 ۱ هلک فوصتلا رارروب ریبک صفح وا مک هتن ردندااضح ناه یراکدید قوصتو

  یرصح نوللا وذو تدا ماسقم لکاو بدا لاح لکلو بدا تقو لکلو بدا

 | اتظابدحا ند الا ءاتسا اه اطابو ارهاظ بدالاب كيلع هک ررر وب یرات رح

 | لدلها هکر دکرک کلاس سب اره.ظ بقوغالا ارهاظ ءاساالو اطات بقوعالا
 تل رط مہ ۲ هل وا بدوم یره اط ۰ داف تروص لهاو بدو طاب هدنروض>

 ۱ مورگ پدا یب هیلوا قسم ه امف هلکعا عضو هتس اشا فلاح هتءد رشو

 ی دلوا مورح ندیهآا فطا هلس هدلاع یکیا سبد اار ز بر فا زا تک

 زسبدا * یمابل ماد كنیشکر دی دا* ترب *لیقاکیدلاقناب رع ندنس ابلایحو ناعاو
 : DEST AS ۳ تاود نام( تا )رزکب هلان رعرلشک

 | نسي دنککلا زمسب دا (دزقافآ امهر دشن 1کا ٭* د تشادا ردوخهلاه اب دای

 و نسب دنکر گلاب نسب داییعد یدروا شن آ هلاععبج هکلب یدمتوطو

 | یءاخوو یتم بش كناو یدلبا لالضا یخد.یب دسوک هجا هکاب یدعا نی راد
 . نیصنالدتتفاوقتاو) لافنال ةروس ىن لاما هللا لافاک یدلیف ثدارسهلاع قاخ
 ۱ هک ندیاذعو هیلب لوسش بابا ربهرمس رام یا ینو.( ةصاخ مکتاولط نیذلا

 . رولوا ماع هلبط ربغو هل ظهکسلب نابا تباصا ہرا هک نالوا  ظ ندزمسةصاخ
 یاس هها لاق اذهل و )رولیف تبار ید هراناوا لاطرمض یاش باا سپ

 | يتلو! دنچ :ارظو نالیف ليم هرالاظ سپ (را۔دا مک فو اظ نیذاایلا اونکر الو

 | ¥ یونس روا شن آ هقافآ ن ند-تھجو لو ولو البم هیاذعنالیق لوزن
 | یاضنقمر هدام ( دب ؛ رخ نو بخورف ییوعادصی *دیسر یرد ناعازا هدنام

 | ريفا دف یدروشتن 4 اسوم تاج موقندناعآ ( ىولابلاو نملا کیاعانازناو)

 انللظو هرفبلا ةروس-یف یلاعت هللا لاقاک) یدرولوا لصاو هرانوب رسارشو عیب و

 نکلو انولطامو انفزرام ت تاییط نه اواک یواسلاو نلا مکیلعاناز او مالا مکیلع

 | یر ریخهدنلوف رلیضع؛نءهرد نیو و نعدای ندهدام ( نواب مهسشن اواک

 یراکدید یتاعع یوا رب راکدید یساولح تردق عب نیر” هدنلوف رنک و

 ۹ ندر 2 ع لوک ةد حتا رەكە اردو ودار یک نج ردا قدر دشوو



6 ۲ $ 
 س س سس سس سس سس سس

 یریال ناکف ةفداصااا ور ایجولانم هللا لوس هب ۍدبام لوا ) راررویب هکر دب وره
 ص وألا شەن قاجى ۰ ص لص ابا ملا قاف لمم تجرخ الا ور

 شد * تفر شاب رد ناسجاح یاس هش 2 هش 6و یوم 1 دیو کالا صدق

 ه رب رابجاح ندنر ورس و ظحهداب ز هاش داپ (اسفرشب وج بد ناسمهم نآ
 ۵ تست .هنکوآ ك:دغ ناھ لواو یدتا لاسیعتسا کاو یدک ورابا وشر اق

 ,FER ره * هټځوءآ اشا یرع رگ و دره E % ید ۳۳

 رهاظ ءا( ثڈ داب هل یدیارگ رب شارکوا ق وا شا ی کا ره هجو هر

 یر,  دازا نیواف* ن رح وب یدبا یرګ ك: 99 24 كنا
 ی دلوارمسم قااتا ید هدام تروص .E یدبا ش؛را ۳ اقا >آ 1

 یربو يداوا شاک دهی رب یرب هدانع» ملاو زم کک دره.ظاا بس مگ ناج یکباره

 مع لوا ندراک هثلاع ندیفالتنا ۲ داتا ك -اورا کی دا فالداو داتا هل

 یقراعت ۵ 5 هرز دواح حاورالا و هیاع هلا لپ ه لاق )ردشاوا عفاو داور

 هل قس دول و نوشت نک 3 یو 7 فانخا اهم رکاتامو فتا اه

 بدا هنوک وب هر د یی ناھ هاش داب ( نا .ےھج ردد رم> راک زا راک ك لا # نآ

 زاحا هک,دبا لک دال رنک لوا لدا نب س ےقو ڈ٣ من: یدب د بویابا باط ءرزوا

 شب ارخ آر ندسشاارب تهب راق ند راک راک هدنا-ع> و نکیاو ردتعیهطا ةر طاف

 تنمدخ یارب زا* رع نوچنم ییطصءوت ار یا 46 یون ۶ رواوا لصاح
 كس ما یک افص رر رع اک س نیو نس یک ییاعصهاکب نسافو ربب یا ( رک مدل
 روا کذب دارم نوچ ا كدارا ت دخ ك: س ەل مراقب رک نیرتوآ ندکټهدخ

 هللایبص 4 هامطص» نرمه> ۶ هللایصز رگ ترمع> کت مرولق یکم اش هر

 باص بودیا نیت یالساو ناع)اکا ترمضخ لواو یدرونک ناما لسو هيلع
 ع رش كيرمع> ل وا هع هلل ایمر رع ترماع>و ید روت س هبت مھ نرک

 هیاسهنیب و یدلوا بس هنساک هروهط كنم ید تو لا تەد هلاک 4:4: رم

 . ی دلیق تهد

 دیس تااعر قوت نتساوخرد یو ل ودنوادخزا ۷# )4 ایسا

 ۳1 یدا E یاهررمض تداخ و ند ر ۲ نایو اهل اح همه

ONEبلط قروت نوعا اعر بداهدرالاح عج نددن  

 قی: دوت رد ۰ اع كا ناب یار مض تم ات اخو كلرمءاداو ردد دا

 ر دکملنا قوم هد رط زالوا یت گو اطر كا دک ی دم ست اه, ی رم > یلاعا

 نداد چ بدا ق دول مب وج ادخزا عارم ٠یک ی ګو ی دابدوح ال ص

 ےک
 لوب (بر قاما زات کک مور £ بدا ىي # داى دوت ےب وجاد زا € یو

| 
4 
 هنا دای ندر € راځ ا راد هلا ی ملا قوت کات, اداب ويو "تدا

۴ 



۳ CEL ¥ 

 مزال كود ناک ردباوچ هردعم لاوس NOE تش و )كاد ناٿڊ ناور

 0ا ینو یرعف كةلخ هلجو هرزوا لایخرب یکنجو ص كاا عي هکیداک

 یرانا ر د مراد يعم هللایخوب ۳ نایلاع * صز ید هللاءایلوا سپ حلوا هرزوا

 رديمامزو یاد كهللا ءایلوا هک تالاخ لوا هکرررویب بودیا جارخا ند هلجوب
 هلوا تیدحاو اه بت يه دارم ندادخ ناتو ردیسکع ا كثب . رور هم كنادخ ناتسد

 كاتب تیدحاو دمو و هللا هسدالم یفیدلوا ماقم هتافصو امسا راماو راعتشا

 تایل یمسکع كلاغصو امسا نا ورهمون و رولوا تافصو اعا دا ره ندنرورهم

 كن رورهم كتدحاو هتم نالوا ادخ ناتسب نعم قحلوا هلب وا رولوا هبتافص

 عیجورولوا كعد ردیماد كنايلوا ردبک تالایخ هلتسن هنفاخ لاعو هک یتایلجت
 ناتسپ دوخابو رده دوخ یسلوا مامزو ماد كهیهلا تایل هنایلواو ایلنا

 ندنرورهه ردادخ هاک رظن هه این هک هلوا هات نایعا به دارم ندادخ

 ندنراساعو رد رارونم هلب رول هلا هديعالا سةن هک هلوا ماظع یایبنا دارم

 نالوا ادخ نانسب ینسعم هجربدءنوب هلوا ماکجاو مواع ندبا روهظ ندرلنا دارم

 ندیارودصو روهظ ندرلنا هکی رلکع كلرلذآ ر دما ظع یایبنا هکی ور هم كلایعا

 e لود كادر هبلا یلوره ارز ردءاد ها لواردهاکحاو مولع

 e هک یرللوا ا نا م اکحاو مولع ماد د ينم نجل وا هل وا رد هدسنع مش

 ما هللاو رواوا نداتهج ینددلوا ضارعا ینالطا تالابخ هءاک>او مولعو و

 دمآ یمه نامهم خررد * دید باوخ ردهش هک ار للاخ نآ ¥ یوشم ««

 رهاط هدنخر تنبع نامه م لوا یروک هد هعذاو هاشداب هک یاخرب لوس )كد

 یک هبلایخ ت تار وصت ار 2 یدلوا عقاو اعر !یساور ا قلف لثمو یراک

 ربع هدعسفوب و هیلوا قباطم هب هیحراخ روص هکر دل وای“ درب ر ریه ویس

 رروصذ یروص كلا هش لوش هلوا قبا طء هکر داوا ینا مسفو رولوا ماو

 زوص نالوا هدلایخ حراخ كل هیلابخ روص لوا عد هدل اخ حراخ یدسشعلوا

 هلک ید عالطا هيب روماو هاکعد فدک ندنا مد نالوا قع اطم هلاسوسع

 مال لا هیلع كاوصز ت سطح مکن  نلوا حات هردو لبو و روو

 قاب اور هلو-سر هلل i ن قلا رکذاک ) یک یس هاو وب

 سپ ( نر مهشعو مكسور نی-ةلح نیسنمآ هللاءاش نا مارطا دما ناخد ||

 ریس ہل ۔ایصا "et هددعقاو سد ىلا جورللا لبق لوسر ترمضح

 سپ یدروک رولوا لسخاد هدلاح یرلفدلوا ردناق نیر اب هرزوا نما همارح
 سپ رلبدلوا لخاد هرزوا لاونوب بولک هروسهظ هئیعب هرکص لی یتلا ندنرچه
 ند 4-سناع ثرمه> مکن ئد رواوا ندلیف و یسید زوک رتکا كتر طج لوا

 4 ردورم ¥

0 

3 

٤ 
1 



 را دسر نوچ 4 یوم. ۶ رد ردفو یوق هلبا ق>وریصپ و عی هلسه> ۱
 یو كتهدعو لوا مکنوج ( دش رودرا جرجا باقا ۶ دشزورو هاک دعو
 هلآ دیدار *رظنم هش هرظنم ردنادوب 4 یونتم ۲ یدسلیق وح یک اوک برون ةعشمش ینعب یدلوا زوس خا ندنبناج خرچ باتفآ یدلوا زورو ید
 یروهظ ننهصقاووب دنس هرجپ كس مضف نع هدهرظتم هاشداپ ( سند لدواا
 ,دنربساکا هکبرب نالوا بیو بب رغ لوا هروک کا ىدا رافانمو بقرتم نوا
 ۰ نا 7 لضاف یض دد 1 یوم ¥ رول وا دن ردە رسرد رای درن وک
 هدّنس ام هباس الثم ید شرب هب اهرپ لضافر یدروک ماشداب ( هيام نایهرد یاتفآ ۱
 دس>یدنا یوها رونو یون تاتقآرپ هدننایم تاک جاس ى یہا تاتفآر |
 4 یوم ‡ یدلک هروهظ یک یط لاع بانهآ قیطا حورو "ی دثنامقد رم ۱

 هامرپ لضاف لوا (لایخ لکشر, تسهودوب تسي * لاله دشنام رودزا دیسر یم
 ند ضا ر تركو هتینارو یسلوا یک لاله یدشربا ندقارا ضف” نالوا |

 یس هبت رم ندمان "هد.د یدبا قوب ره اظلا ب زولوا تراشا هتم تفاص
 لاسیخ هکیدباراو هرژوا یلکش لایخ نطابلا بس اما هل راشعا ینبدلوا ق

 تسن چ یوم ۳ ردراو نطابلا بح نکلورهقوب ره.ظلا بست هچ رکا |
 هرجا ناور حور (ناور نیب لاخر, یاهجوت * ناور ردنآ لایخ دشاب سو |
 هک وک ناورو یراج هرزوا لایخرب یا + نس نکل رواوا یک قوب هبیلایخ توق |
 یعسم هللاثم مع افر عیاشمو ابلوا نیطاس اور, کا ردفرصتم .دناهج عیجج لابخ ۱
 هدشییام هدرح حاورا ملاغو هبدام ماجا ملام هکر ررویپ بوبا تابا مع
 یر لباق فیثک ندهفیطا حاوراو فیطا ندهن ماسجا هکردراژ ماعزب
 رد واسم هحاوزرا هدفلوا درع ندنروصو یویهوهناشف هناسحا ,دعلوا ماسهاو
 یتروصاب رددوهشم هدااع لوا ىلاثم كلا هلا رددوحوم هدلافوب هکنشرهو ۱
 لاعاو هيض ره قالخاو هلوا دوس هدلاش لام یلاثم كاوص < هل -فلقلوا ده
 ه در قالسخاو ني راشلل هذل راهذاو راغو نیسان رو نیان لائم كنو اص

 رولوا نیل سغو قاسغو براقعو تایخو بهایغو تالط یلاثم كن هئم لاجاو |
 | قلعت هحاورا ملام رد را شتا مسقنع ہے یکیا یم اة موی ولس باب را شپ

 اع ندنفرط قلعت هم اسجا للعو زرید جد لاثم لاعو قلطم لایخ ندستهج ۱
 | .دابژر ملاع خدو تال اسیخ نالوا هدندوجو كسانو هک راررد دسیقم لاسیخ

 یایحزو#* ناشکنحو ناشطص لایحر ۹ یوم ی ردآالایح یراگدروک ۱ سپس سس سس SRT ۰ و

 | كقاخوب ردندلایخرب یکنجو یطص كقلخوب ردهرزوا لایخرب (ناشکشو ناش 2 8
 | دم ںیکع ٭ تساسیلوا ماد هک یتالابخنا هک یوننع $ یکن بیعو یر



SE م 
 اشو حدع هفخ نرمط> ی داک وه ند وخ ةر نهب یداک هب یدک ندانف

 A )رود یتفلوا حدمو دج قا ترتضخ ارب ز یدعا شوخ ییابز دکال |
 بلط ییملف لای هان هب یفدنک "ندندابعو (دمح نا بح هللاا مالسلا هيلع

 یا هانشلا بلطن ةسياهل الا :رنضاخا نا ضؤضصفاا ف ربک الا شا لاقاک )زلیا |

 < قوم 7 ردشلوا طرش هیامد تباها انو ح دم دقت اذهلو (هدابعنم |
 باهو یا (نانهذد یادیفو نوح عوک ه> نم 6 ناهج تل٠ تشذخت هک 9 ۱

 زترولج ین هذ رس مکوج ع هل واس هنن ر کنش هنیگ كنم ناهج تل« یقاطء
 هشامه یا 46 یوم ل نسر واوا ماعارخاو الوا هرارما نالوا ,دیلق وا
 هلا نالوا ءا ءزغ>اح مزب اعاد یا 6آر عدرک طاغام رگیدران * هاش ارامتحاح |

 مرو م رک یک كنس ین ال ملبا طاغ یلو زی ورگ هاشداپ نالوا ئو امو هاو
 5, ود ندرلپخح نالوا جاتو راع توب وذ "یک اجر ندیاهو مکحو ملعو

 شاکادت مغدوژ * ترمح مادیم هجرک یتفک كیا هک یوم ۲ ملا با یی

 نورد الو مرولپ کرس كن درو, هرڪا یهلا (ترهاظرب
 (نخاورمداا ۹ اف لوءات ره راو ىلا هللا لاقاک) مرولوا ماع هکر نما ینامو

 اک ینآو ها ادب هزژوا كناسل رهاظ یکرم- لوا روفلا لع هد یا رسا یکیلو

 ٭ یوم # کن بعهسا یتوعدا ییابعت هه لاقاک ) هلب وس هراکشا هلر اعد

 مکنوچ وج یر دهآ ردنا * شورخ ناچ ناحیمزا دروآرب نوچ
 هلاک هبه یعرضنو زاینو یدرونک سورخ ندنانج نور دو ندناج نايم هاشداب
 كساعد كناو یدلک هشوچ یمابرد یشیاشخ و اطع كايا امد یادخ یدزوتب

 باوخرد دید * دوب ررد شباوخ هیرک نابمرد ه یو  یددابف لوف
 هکیدروکهدددقاو یدباق موننکیا هدننايم هپ رک یهاش داپ لوا (دومنوریزم هک وا ۱

 * تساور تناجاس هدز» هش یا ثفک 46 یوم $ یدزتسوک زوب ربن زاکا |
 اکن تواشب هاشداپ یا یدتعا هه اڅ داب رب لوا ( تعاعز ادرف تج یب رظرک

 ٩ یونثم ل ردن دزز لوا هغ رواک تب رغرب ن رایاکش رکا ر داور تتججاح كنح |
 لوایکن نوح (تدفداضو نیماوک ناد شفداض # تسفذاح مکحو ا هگنوح

 8 ار قداض ینآردقذاح مکح لوا کلی قو دار

 شحالعرد + یونثع $ زد دةمو اربم لوا ندذک فاش هکر دقداصو نیما

 ۱ نسهدنس هت رو حال كنا )ی ارى تردف شح ازمرد * نیاز قطع رخ

 توی N lag نالوا نخ ندسات اردا یپس ینه روک ییاطم رصس |

 ۱ یی تر دق هد نج ازم كنآ رارید هش نالوا نخ ندسان نویع یپس رج روک |
 | لوا هس اطقم شد - شطج قو یش یی و رضب ی و مسی یف هکر وک | |
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 یدنوانیو» هءرد سدان ی ۶ ترا رارحمفاد ی و اه تای ساوا لا
 هرلناوا هد هسیعبط به ذم ر يڪ ینبدلوا نیم هل آ یغاب تف

 هدنیف دم هبیعیط ارز ردراو ضب رعثو هیت ,زنلیق لوم هه ذم رلثآ دوخا و
 ردندنتءهط یدنک التم یر كل رھ هکر دوب یداعتعا كنامک> نالوا

 تابش شعب قاطع ےک> هد امز ضءد یب ررواوا اب
 مادابو ن کیا تا ارءص لب یم درس اخ لنز سم ال رلبا هلازا یب صاخ |
 نکیا كمر و تنبل یس اخ یوییاهو نکبا نلف تویی فد یسدساخ تب
 تم رل-:»..طو رواوا لئاز یر نکیا قلق ترارح عفد یس هعاخ كآو

BETسره ارز دولوا لطاب ۵.۶ ءط به ذم سد روا ل ۶ مرزوابیراک  
 نالوا بطمو یدزلوا بط رم نالوا سیا هد عط هناا رل شاار وم هءبط) ۱

 را تنیل نالوا شدافو نم ر و اف نالوا نامو یدزلتف ,داز سوی ید
 ایشا ردل اهل یادخ قینح روم هد شره هک یداوا موباعم سد د ید نحروک
 ا هللاو لکد

 ا دخ .اکرد ندروایورو ءاشدایرپ ثربنک طاع ءزا نایک > رغ نده رهاظ
 هک وادا رم ندشلصاحو یهلا بی ط نف وارییغرمشهاشداب ندید باوخو

 (د ود دح ےس بنام هسنهراب #3 ۳۳ يک نارگوح هش 2 %4 یوم ¥
 هدکلبا جالع هاضمم تاک رنک ین "یدو نع كرل لوا م کنوج هاش داب
 نیل ملخ ییعد ی دل هل :دنا ںیہ 7 ناب یدایق هدهاشم یتردق مدع رانا
 علخ دام ندءلوا هساهراب هکلاس نالوا هلنالا هج وتم قيععلا د ؛ء هک یدایا
 وگو ردقلوا ما اخ یتناحورو ترا عج یلعد دوخا و ردة ت حر خاوایند نیل

 علخاف) یاعت و ىلا اده ىلا خیاشلا راش  اک دوخابو ردءلو یی هم اوو

 كالهال كمه ملخا ىا بث ارغلا ريف ف لأ ( یوطسدءلا یداولاب كنا ك: ۳
 هلع ییاعت هلا لص لاق اذهاو كلون .ء هر الا بحو ایئدلا بح عاخ او نولو

 نامارح اهو اب دزا لها ىلع م ا الو هرخالا ل اھا لع مارح ابتدلا سو

 هک هدر # دار و تر 1 یوم م 9 هلالها ىلع هلا لها لع
 5 ریە یدلوا هج وته ه:دناج ۱ بار ی هرجا ریە (دش بر  هشتشازا أ

 تراثا.دنوب یدلغا بویلباکب رفاو یتع یدلوا بارم ث زوک كهاثداب |
 اجر یدامرب ند-ة> ترطحو هلوا رططم هم و رب هک هیانعم لوش ردراو |

 هلا عرمط:واکب هءح ترضحو هلوا هحوت 4 هلی و د رحم دسر

 سس ون نوح 4 یون 3 دواوا رواوا هل هم وزاتف و هب اه ی هدیا هرج | ۱

 باقرغ هاشدان لوا منوچ (اثو حدم حدمرد داشکب ناب ز شوخ # انف باق مزدا ۱



۲. 
 راک د اا رالوا هاوو جا دا رع ند اسا نکیل و ردجاوو مزال كانا انیاسا

 | ےس اوا رات یاسا! اظنا کا ردناوا ف ۰ "نیو یاد كناتتسا هکلب |

 | تالوة مدا ره داسا لر 6 یو ¥ رلدروب مک ر دق: رماح یباف ن٥

 | توسف ردزب اج هد هلز* ع مداره ( ت نباح ضرام هک نتنک نیمه یت *
 | ییدیردباق وتقرب مداره ندا 2سا لر هر دەت رد هه ید تاغ هلع

 | هسخوت ردهلاق درو ياواد مخرب و هد رص ندننوژو لوحو ند2۶ رعم كهللا

 كر تویقوا مدارء هلا ارا جن ییشاما رداکد تااح نالوا ضراع لوا نامه

 ۲ دالواو شعدناوازاج ن یو هءدآ نرماع> هاکءد ردنوبو نوا مدآ ات 4

 كمال 9 داربا هذرمط لبالد ضب ود 0 راج ك٤د مدآ هءدآ

 ۱ 1 یون دم % لمآ: يافزدڪ اوو شور هتک نالوا ي٥٠ توو نص

 هنسوک قوج یا ( تج ناس انثنسا ناجاب و اناج * تفکب انسا ٤دروانا ےب یا

 هلبانتسایناج كرا هسک لوا نکیاو ردش«رونک هناساو تکی ک ٤د هاءاشناهجرکا
 | كثب دح وب لاءفا د و و ردل اعفا درد وتا -تسا ن اج رد ثلوا تەج

 تبضف ال دارالو تعمال یطءالو تیطعاال عنامالمهالا ) راررو هکر دمو

 | عفانو راسطو عیطع و عنام ییعب ( دطا كهدطا اذ عفنالو تمکحاسا لد:ءالو

 مامو ناک هللا ءاشام) حدو ردلاعفا دیحوتو و ردانهتساناج كايب نکودیا هللا
 | ردفلتف تفجالب اشتسا ناج یناج قاوب سا كد دح (اشش نکیل ادب
 تجاحو نوزفاحمر ,DG ER ۵ ۳۷ یوم ¥ ¥

 Nz هللا اود )یک راریکر ااو اریکر UN ( اورا

 | یاشنالو اعفان هنرتتقن هزانوب ەد ىلا هللا بودون ۷ ینانشتسا ظفا هکاب اشنا ناج

 عفا هسرایدلبا نداودو ندجالع هک هنره ه دنه> سان ل یک بوردتا انا

 انآ نآ +6 یون # یدلوا اوران قتجاح رانو بواوا هداب ز یګر كلا بول وا

 ( دش یوج نوچ نوخ كشازا هشمنج *د-ث یومزوچضممزا لینک |
 رار ند يه ن دنکب دەر و هفداص یب هو هفذاح رابط سان ال شک لواو 1

 حور یی یدا وایک ینهرباندشا اواناق یزوک ك هاش داپ یداو ایک یو«فرعو
 ر مرا ۹ یو ¥ یدلیف هب رک هللا هاب بوروک ناااح وب ك .ه:یناطاس

 ۱ كني سس ندیهاا یاضف ( دو؛ یم یکشخ م اداب نغور * دوزفارفص نیکنک

 یس هیعبط تاصاخ كف اب ماداب یدلبا هداب ز زکبا قاوا ارفصعفاد یه صاخ

 یقالطا دش ضو هل له زا اهزآ € یوم ¥ یدرنهوک مس وہ ن نکیا كد و تب وار

 ین قوزدم یزاک دید لو a و5 دش ددءار شا بآ ٭ تف ار ر

 سکعر یه! E قالطا یرلوا دی ص ند 335
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 | رایج بک رم a و لوا الثم (دوب رر داررخ درک نالا توا# ۱
 ۱ یدلوب یه وئد نالاپتممت هکد وج یدلوا یه وید تمعا نالاپ كلا یدنوط
 | بآ شیدو هزوک هک یوم +¥ یدپاق نتبک یه تماس عبس و توم ككرک

 | دص وصخ و چ دز الامر ج 2: زوک دو تفانوجازبآ * تس ڊ دما ی ا

 | ی باک .یدوصقم بآ هلا نکیل و ی دا راو یدوجو *هزوک تن هبسوک رب هک درو, |
  یوشم ۷ يدلوا تسکشیدوجو_زوک دوخ ېدلوپ یدوصت» پآ هکنوچ
 | لصالناو (تسات تسدردودره ناجتفک *تسارو بچ زادرک عج ناببط هش
 | ءالع ندلامس و نیع , دک د روک كل راه وب كنيناویح ج و ر یناطلس ح ور
 | ریکیاره بوذ )سابق سفن _ملص+یرلنوب,و یدلپا مجج نی روزم جاش ھو نیدلقم
 ناجو تبلهسنم ناج 46 یون ال یدایوس بوبد ردهدزکلا زمی یناچ
 وئابح یدنک ندنفشءذ لاک اکا ( تسوا غامرد ما هتس> و دمدرد * تسوا ج

 دنم رد ن, ردوایناج كياج مب ردلهس ماج مب ید د ہ رانوپ و یدایا !دع له
 جلد رب ۴۱ رم ناج مد رڪ نامردهک ره هک یوشع ¥: ردواعامرد عەتسخو
 نالوا ه دنس هلزمم ماج مب ندرازنس ہک مکحیننفره ( ارم نایسج يعءردو

 و دیرابتخا ناج مو یمداراردویولق چک م: رولا لوا یدلق نامرد ریسع |
 ههاشداپ ( منک یزابناو مرآ درک ےھف مک یزاہااج هک شهد تھک هلج 4 یوم ندنراکدلباعز رمو مل ص٣ یی را,دنک هفناسطوب سپ یایوس
 هیلو قازابنا بودباعج مهف ۾ هس-رولک مزال مل هدا قازا لاج هکرلیدید یس هلجج
 فک ردار لاره * تل اغ حس امزا یکی رھ € یونش # رایدید هدیک
 | !وعدول دردم دآ نب شعت اسیحو ماع مر ر رج ندزیوآ ) تسمه رام
 | :دخرک 4 یوم ا رایداب ور دراو مه یعرب هدزلا مزب نوب ملارهراپدلپ
 هاا شنا ندنرا کو ( تم رک ناشاد ویا دخ سو 6 رطب زا د فک اوح
 مزال هناسذا سپ یدرتسوک یر كنپرات مشب هرانوب بد لاعتم یادخ رلیدعد
 ِ متن هلکع د هللاءا-شنارکب هیعد مراشا ینو نب هدفدلشاب هراکرب الوا هک ردبجاوو

 | ینا"یشل ناوقتالو ) هکر رر وي بو دبا لمت, هنډابعو هنن هنییبح ق> ترضح
 انثتسا كرت جد مالیسلا هیلع نايل نرضح ( هللاءایشب نیاالاادغ كاذلعاف
 | کت ردتب هلثید> یکی رداب ین مشپ نت اکا.قچ باسنج نوهکیدلب
 أ نیءذ لع "هل لا نفوطال ناغیلس لاق هر ره يا نع ) یاوا دراو دیه

  نهبلع فا طف هللا»شنا لغ إف هلا لبس دها# سراغ نابن هلک هر
 لاقوا هدج درج سفت یدلا ماولجر قس نءاح هدحاو أ رحاالا نچ لر ظ

 ۱ هلو بش ره هکیدلوا مولعء س) ) نووجا ا سرو هللا اودعیقاو ده: هللا ءا را |
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۱ 1 # or ¥ 
 وب مر  WT 007 ۱33۱۱۱مس را  ۰ o oN aRا سا

 ءرصواک دص بواقل نا لشو هيلع هللا لص هللا لو -ر زاق هک ) رواوا مزال
 لواندهالارک ڈ هک غا كاب یلدر اکنژ هللار ER ام هللا لو سراب اهو الجامع واولاد دلا

 ( لا ک ذ تولقلا هاافصو لارض * ی د لک ان ۱ ماللسلا هيلع لاو 3 ( رلوا هه ص »وب

 لوا ةي العا ندندوحو كند اه ی نم لورب یداب هک رک ذ هليل اک یهللاو
 یشلوا كابناج هدبآ شب ( لار ۱و راذادابع فنا مالسلا هيلع لاقاک )
 یماعا یعصو حالصا كس و ردفوقوم هئس وب تفگ نده وئعم تءاقس كسغ

 ردنوه هو طوب م هنس هب رو تص ثایهاا باب طنارتكا ید هالا تب ذي

 ۱ یساو تک بواوا صالخ ندهبونعم تماقس كسةنو ی-لوا ناص كلاج س

 | ییاکحو هد د داوا ففوتم هد هب رو تیک كن یک قذاح با طو قداص یورپ

 را:اوا بااط ند هاکح تروص مک ات راردیادارا نیبا اطان اولعو نیکل اال ھت

 را هلد و TS NE E رە وا لصاو هذا رھ

 ارواە اش داپ ند رحو# اک رک ۰ اشداب ند قغاع ناهحاد %

 < وا هاد رد هاش داب رس دن و اف رک ل ندثوحرو و

۱ 
1 

 لاح دهل تقیفح دوخ * ناسااد نا نادتس و د یاد وئشب 1 :یونشب بر

 ناشادوا هعیفط اف دوخ كد ا س سرک قیاکحو تفیفح ناتسودیا ( ن ۱7

 یهاتشدوب هک یونثم ۳ هل ردوب دوصقمو لأ ندهاک-و ار زردزلاح مزب
 ندرلوا قاخ دنسسچ ( نید كلغ كلف یهو شدوب اسد ل. * نزا شد یافزرد

 تداعس ەل ند کالم یر تال» یدراو حور هاشدابرب لوا هدنفیه>

 داش یزور هاش E دک یوم ¥ یدبا عوضو» هدندوجو كلا نراد

 Es نالا (راک-ٌ ر زا شب وخ صاوخاب *راوس

 راک-.شبواواراوس هتع نعو تہ بسا مس ها عو هيلع یاوو ینه هلرصاوخ

nهستش دید لار کک ۹ یوم % ید ار ارس یدوجو بآ :ا سه نوجا تفر  

ECEماوعو صاوخ . اک رذ ڪک سب ( هاش نام لگن آ مالغ دش *  

 تفاطا كلاو بوروکنک رک یاوی> جور نکا هاب د م ارا نال وا

 1 یو ¥ یداوا ی العوریسا كنآ ءاش ش ناج لاحرد بولیق هدهاشء نت الم

 اج كلا ( دب رخار كز ېک ناو لام داد # د,ہط ی نو> صفدردشااج ع رم

 ینلام تدحو لیم ہ اشداب یدلیف بارططاو باطبط یکنوج هدنت صفق یغ ۳

 رادروخر واروادب رخ نوچ هک یون. # ی دلا هنفرمصت تحت یآ بورپ واکا
 رادروخر و یدلا یرمنک لوا ۱ هاش ہک موج ) رشراوب هراوب اضفزا لک نآ * دش

 هد وکش هلیس هطساو تیم هربغو یداوارا-۶: هلاضق سةن هل مک نکیلو یداوا

 فیک سکر هو رلوا ل-صاحیدا م كاا نامزره هک رد هواعم یدلوص یلاچ

 دوم شالاب و تشادرخ یگینآ 4 یو نل؛الصاو هن دوصع# ءا(

 < تا 0
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 دو ص م مر هدباربهر یسوه هلهجوهن و هندناخ مدا-عهو ءادیم مروط لقع هلوک

 ترضح و هیلوا هدبوشد ییادهءایضو شد رون ترا کوچ ہند رط مارو

 یف > س رة ساف هکر داباق هجو هيلن بذج هلفشد ه یدنک نبقوش»»

 یداه لقد هتدح و بأجر کا هلو یی دحانایاس لو امهفرو فرپ روو هلق هدهاشء

 نیس رو رواو هل ارو لوا یتاصو هبث مو رولوا یداه هلةحرون هم هده-هرواوا
 لاعت هيا ىلا هتنادهو لّعملاذفرع«یرعتلا بحاصلاق اک ) روابف كاردا هلروت لوا

 ید هیفوص ماشم یفافتا و هل هتادهو هاداهللا فی رمتب لب لةعاا تاذ رم سال
 قحاردی-ش ثدحم رب رايق كاردا ىي مر رارىساو زاوا للد ههح لەع هکر دو

 ةيد وسال ۸ 1 لقعاا اطءلا نبا لاق امك ) روایف لاردا ید یک ی ہ: ڪک

 هداعهو ۶۱ 3. هکر هک.داوا رواعم سا ۰ ةو رلارا رسا ل خالطال ل

 ا ER E ادخروتات نمهنوط لقع هریک و تدحو و

 ےن ار

 دمو مالک رو یدتفع یدعیا یی دوب نو دون زاسع هنا * دو نورب

 زْغ-رلبا اضتفا قشع هکساب هل و ین و قره 22 ند ما مو یی-عم رودص

 هدرلب کو هلک هروهطر هلو نورب مالک هوجو نالو" ناب هدناج هډ اوب ک لک د

 هلل رخ اک لزالایف هناسش راک اک ردیناممروهظ ی خم قشع هلرق داشراو هلاق
 تالکونالوا س (فرعا نا تیی> اف اف مک تک لاق نابلالا هح نع
 و یا حر سلو بود اضتفا لزام> ین وهظ ندن وطب كاع

 ع اج نوکر ید ناسااسپ یداوا دوو« هدنوک فاا-ک ںواک ہرو ۔ہظ
 یا هوو نالوا روس هدشنو ردكیا ؟ هک ما لزا قشع وا رد,هآ ۱ ےل,

 تبااطات هوا ل اع هلاط رار یاافحو هلک هرو هظ هلرس هطعاو یتا دا س#

 فص ناح هیآ سبهلو ردندزو هل قوشم و هلی ردن وسن تعیه> قشاعو
 رابام هدنا قباقح را-تخرو ین ه١ وچو قها و اج رداوسام راکژر قارا
 ار ولو از ۶ ینآ اج ةا ةنلا رو- رو ؟ ند بغا هک زون هره ردق و هراح دفماو ۱

 هکناز ۰ ینزاع نازا تااج هسآ 1 یو ¥ رواوا هما قملوازا ع هثی ارز

 كعد ناکردیاوج هر دم لاوس یخد ییاطتسء تاب وب ( ینزانم شرور

 هد نر ها مر قش نوهت س ردراو هدناسداره دوخ ناجهبآو هک یدلک مزال

 باوج زلوازاع نوه" یرارسا هو و یمهشا نگاحو را را يطا یناعهروص

 زار راغ ند:هج لوا ی هنآ تالاچ اب هدانک لاو سیا هکر دوب بتاوصاب

 دنا تأ رمون ج جا سد ردا درا تما و عام راک ندجر كلا هک رداکد ۱

 كمر و الحاکا هلا هلل را ك “هوة صهو رو اق ندکلروک ق هد روص هوا ھے تااصات



 ی هلا نا مالا هلع لاق ) ر-طو سو ف و وء ۵: د نات کو م توارط

 تسفوشعم هح 1 یو ¥ نیمّعسا مه رده ن دشرلا بولق لع ةمكلا

 لاوس یخد باطاسم تد وب ( درم قش اعو توو 2٥۰ هدنز * "هدرپ نشاعو
 ت راهاو نروص نرارساو قیاسع> تم هکر وا وا ك٤د ناک ردباوج هر دم

 هد اع هکردوب یسب ر ند-ءشع رارسا *هل-چج نالوا قشم هتیعرو
 هد د حا ذره مکتنمفص ترا-غم تیام كفوشمم هل قشاعورلوا تینا

 ن الا سب ی دا ناهذ قوشم لوا نالبف تبحضرعو ند فرعانآ تبیحاف
 * لا * دنا شوا ناش و و ناو نا لواورد اک اک نافرعلا لها دوه د:

 * ناک هلعام ىلع تف رع نا الاف ٭ ناشن ناه جزا دودو نسح ن اک نا
 یقوشعمال راتاو با ك 21ا یاشهاو قا ثلا ةروص ىف يلج: قرشمملا نا مدا
 ۱ دا موهول ل دوجوالا | اع> هار : ۸ ةقیعحا نيە بلا اهدا ترظد اداهقیفطا

 اذ هاب ماتداا * مش * روصالا ۳ اک قوشعلریغرت ل بالا باس تءفر

 « عزا یا ادب و و نیما اما ن ۰و AES نيملا ق نيعلا

 وجوا هوا یاورپار یشتشابن رک 4 یونثم و نیبلا نم اینا كل طغ عفراف
 هقةشعر اب و هساوایموه و ليم هةشع هک ثقشاع لوا ( وا یاورپ یب دنام یغرم

 یاب مطب هر لا اکا یاو ی دلاق یکرب یب غرم هک لوا هسلوب اورپ و تق ط
 فا .ةورجوا حانج نشاع هلصو خاکو هلصا ُهب رم هج -اوخ ذ.صاو ةحهلا

 ن دحاتج ھے کر هس نل وا قشع حانجرع تم لان ورپ قب مش "یدا وب و یک

 رحآ هله>و هت الوو حاس 2 با ب اطر س: ايق تنواعم تبح تدور هن

 هيلع هللا یلص هللا ل وسر لاقاک رک ک مدام e بو1 ر | لماک نمو هکلب

 سارا و هلامو هلهاو ه دنن هيلا بح ا هللا ن نوک قح کدحا ن م وال سو
357۳۳ 

 دشا جن نوچ * سب و شیب مراد سوه هلوک دج نم 6# یوم ل نیمجا

 ها وا تاوج هردم لاوس ی حد ینا طتسم تاو ( سد و شد مران رر روت

 هک ی درا-شهروب ارب زرواک مزال ن داوا تبب لوس لواورواوا بعانم هلبفام
 ءادنهو یدلوا کرب 5 3 هک لوازلو ار لیم هعشع هک كن هک لوا

 ردیداهو لبلد تاذااب دوصتم لء سد یدلاق ن دکلبا زاورپ هثناج داعمو

 قشع لابورپ رکاردوب لاوس لوا هک یداک مزال لاوسر ندنناسا كن هفئاط ند

 سر زر هدیک هلشوه مدق هتنناج داعم و ءاد,موژر « دبا زاورپ هللفع حانج هسرلوا

 هاب ام نوا حصن ض احا نران یدنک ترضح لوا هراشد هل و |
 اوشج هتلاج دا-هءو ءاد م یلقع یا هکر ررپ و باوصاب باو بوٍلبا لاخ دا |

 ه ن رثثنا هنلاهجو تافغ هطرو زب رلردنک هاکشا زاخنا یداسه یثآو رلتتوط |

 4 هرک ۶

 + 2 e یر و تو ی و نت اوو تب یه ی تفت
1 

 ےک



a 

#6 ۳ 
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 یو BY OSE # رعش مرا EY و ضراف ی

 * ءا رطاخیلءاموب ترطخ ناو# مسجلا شعتناو حوا هيلا تدافا#تیعربق |
 هتنکرح نکیا داج یروط یهلا قشعروت سد # مهاا لګ راو حارفالا 4 ت.اقا

 یاعح هب ههو هوه ډوجو بو دبا طاقسا ییاسوم یوهوم دوجوو بورو؟
 دوج راد پااب 4 یوم ¥ 9 قاال هب هیاجر تب ور بوډا اطعا |

 هردقلاّوس ییماسنم هنلبقام كتب وب ( ین اهنتفک ن یو * یعفجر کا
 لاوس لوا رولیف اضتوا لصف هد-ءاق جد هدا و ورواوا هل رط باو>

 | ندنءاقم بواک هصقرروط ءوک و ورع هک الفا هلةشع اخ مسج کاتفو هکر د و

 هسٍ دلوا یناورو ح ور لروط ءوک و یناج كلاشا قشءو هسیدسلیا ج ور >
 هکر ررو» سب هلا حرش ییرارمسا قلاقح و هل و ینراتفک یخد هزب ی

 نالوا یتتمک نخ یک ین مدیاوا نراةم دل كمراب نالوا زاسهد هااح ناسا ن رک

 تفج زاهد نکیلو مدرلا ح رش قشع قلاعحو راریساو مدراب وس

 ردق یکیدلا اردا الهع دوخا و کلا تولد لف تنراقم ه زارههو قوا

 هنمکح كل وس هنیاوا زارمه یفرعمو تمکح ارب ژروا وا یضنقم یکلیوس
 اهوعشبالو اهواظتف اهلهاربغ ةمکلا اوطتال مالسلا هيلع لاق اک *ردکلیا اظ
 بجوهر رد ها ءانما ءایاوالاو هليا ةناما قشعلارارسا ) هولطتف اهلها نع
 * هاکا نرو هشلها یناما * ا-هلها یا تانامالا اودوت نا کرم أب هللانآ *

 قاوا تلع هراتفک مدسع ید تد وہ سد ردهارک ناالیق ادا همرحانو هلعااو

 ناب ز یب * اددج دش یناب مهزاوا هکره 6 یوم 2۶ راررویبادا هل بش رط
 یک ین مدیلوانراسعم هرغا كمزا رحهوزا به د را کا ۶ ۳ (او راد کد ش

 لوشرهار زر دیس هراتفک مدعراب تنراعع مدع نا 1 مد: لمف رب رفت قشع تام

asدانژی هروط ید | دصوا ون دص هح را یدلوا ادح ند "ازمه  

 هد هسا وا ناک هراع.او ناف رعو مع هنوک دص هج رکا ندرارمسا مع س یدلاق

 هدهسایق ناس و حرش اشرف ایک نایی.و هیلو ناب رمهو مرګ هک مادام

 هک یونثم ٩ رک هعفطااف مرا نوختا ابا دیفتسهورلا هصح ندنا مرحان

 (تفذآرس لقب ی ناز یو« 32 کد نت فر هک
 نشرغشا نش ذکر س ن دلبلب هرکصادنا یدک ن ن ات ساک و یدنیک لک هکنوح نعد ۱

 هسنیا تشذک لک رارتسا ن ایلاطو هک لبس یابا یک لک مکنوچ یس سوم

 ن ابارمم هلو تف ر ب هک د یران  ناتسو و تبغر نایب 5و

 و ییا مر تاللب مک ت نسررعا شوک نااوحا REA كتفيفج عاب

 | كو دشزنم یاب وس مکحو ف اسم ید لدشرم الذکر دط وام و نوهيمز]
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 و قلب اق لوا هتب رمش يديد ول  a A EYوا ج ناز ج

 هو دهاس ج هلیساضعا عیجو هلزوک وب هدقدلوا ئ 4 ها نطاب و كئطاب

روب ینایلب هللا دی یکتنردرالکد یضار هیان »موب رهابط لها اما رواوا رداق
 رر

 1 مدر ھ منیش یم باط یاب زا * مدره 94 هرس مشچودب قیسحات * ییایر #

 یار نا لاق * مدره منج نمو دنناشیا نآ *دید ناوتنرس مش ادخ دنب وک

 اک ھم دیأت ی زر س رح روک هلا ى یب نس هکرابدر وب قح ترضح)

 هنا = كغيدلوا ن ن“ هوس هک رارروج ق ۳1 10 ردش> او یا ا ط>اماردرلشملا

 افا هدلاسفاو تاهص و اعفا و ناعصو نلس ءاد نکات رکاالاو نرم روک ئ

 تواوا عفر ر ند: "دن ام ت بس. دیبا و تب رس بواوا نب هدر مس یرمو یار هدق دلی

 ررروب یدادفش دشج هفاطاا ل ےس مکترردردکعد مرولیف دهان یاد

 ثراشا هانعهوب و دینا شاق رمیغت ۲ تلعفتنانم لاسءف یر یی ر تارا

 بودا لاءفا یینفا هدناواربشع كله دوعوم ماا یسوم ترمضح هک رورو

 ندشاذاما یدلبا تاذ یافا هدنلاث مّدعو بودنا ناقص ی افا هدا تر مشو

 منت ۸) تزع ع بانج ناک ہدکد لیا دا رم ۾ دهاشم ةيتلا تالت عم * بول ام ةیم

 8 لی نعهلارظن نکلو ( لا ییارظنا نکیو ةيقبلا تالت مد ةدهاشلا

 رقتسه هدنناکمروط لبجرک | ( هناکم رقنسا ناھ لدوجو لبج یلارظنا یا لوا

 رقنعا ناف یا لب ون نس رروک یب نس بورق نع ( یار فوسف ) هسرواوا

 هک مادام ارب ز لاسناب قیلتلا باپ نم كلذو یاب ۳4 ور تّکما هناکمف لدوحو |

 بر ابتقو * لس هب ر ىل ااف زا وارمسیم تاذ * دها شم هلوا قاب دوجو

 اکوک دمیا ( اک د هلءج) هسیدابا ىلج هباسوم دوجو لیحاب و هروط لبج یسوم ۱
 لب وأت یدلیف لوک دم ی روط لبج قح ترمض> یتعب الصا هلدوجوال ایشان |

 با اطا عا ید-ایق یش التمو لت صم یاس وم "یموهو« دوجو تزد بانج |

 لح و سب ند هیهلا لاعناو تافصو تاذ روهظ ر دنرابع قح ىلج رارمعإلا ۱

 ردکعا انا هدع> ناذ یکناذ دارم ندناذ له ید-اوا هنن رزوآ ع و جوا

 افووع , دفح لاءفاو تافص ئالاعفاو ناقص هسلیاروهط لا ءفاو تافص "یو |

 رخو) یداوا یش الام یسوم تاذ هدک دابا تاذ ړی تزد باج سد رونلوا

 سب اینافو هيلع اشف یا ( اتص ) دوجولا ذجرد نع یسوم طةس يا ( يسوم

 قسح قشع هکرد هلهجوو ینیفوئو قطا ه هما رک تیاو كه رم تب وب

en ضارماو ر دک ی اورو حود كيابولمو تا 8 اتو تادوحوم ٠ 

 هے سرا 4. ۰ د يص ت اد اج هکر دیناجرور رب قلا ردیامرد كدناحور و یناسهن ۱ ۱

 كفرا یا مکتنرلبا « هدسشخرف هسایفرذک هب هد عزت و هدرمسفا تاتا لو هدنز

= rind 

۳ 



 هب اه هللااق چ * ردءطا یخد هلل با هناا ج ورڪ هادا هل تالو-ر

 ) یصقال رده ىلا مارخا ریعسما نهال ه دعب یرسا یذنا نا تس یاهو

 رابخ الا هلج نمو ) ردراو هع راسبخاو هصرصراتآ قو هدص وصخوب و
 قاربلاب لیثرج ینتا اذا تبل عمار ادا ین نا اا مالسسلا هيلع اق
 ر دق یکبا جا رعع هک ر داوا نالوا یلواو ۶: ءآ لا یلا هب تج رعف
 نالوا « رزوا عو یک او شب ہدنااح مو لاح هد یر و« دنلاح هظع یناع»یرب

 نر ۱ قدصعیخد هفداط نالوا مس یکب راوی ود یخد رربخ

 ید ن رلزوبادخ قشع ها2 هنفدداوا یرلیسنچ ه العا ءالع مالتا ا-.مهولع

 بو دیک هد اح الو ل باقو بو دنا 1 3 ند سو تفا ڈک یرلوسح

 راردنک اس هدنا ادص ناذدح ( هەوار | ءایسلا یف یسعو ساردا ت ار)

 بواوا هزاب هراب ,دود) و لک 6۱ قح بالج هک رداوا یس اوا لالاح كروط « کو

 تڪ خد یکو بودنا هج وت هنفرط هنب دعیکو هک ی EY تک رج

 هلا لوس لاق لاق ثكامن ینانع یوراک را كد هتمایق بودیک هضرالا

 اهنم ثالث تعقوف لبحا ةت هتم ەد راص ل ا1 4 ر ل٤ 1 هو هباع یلص

 ضرالا ى ایم کر ٌدمطو و هک | مع )و تعوو سارعو ناورو دحا هت دلاب

 هافاعدمآ روطناج قشع ٭ یواش. ۳# مای مون یا اهتح رم-- 1 یهو

 نالوا هدفارعا هرو ساعا تفرعم تدو (۱۶عاص یوم خو تس روط

 رظنا نکلوینارت نا اقشار ظا یار ا بر۔ اق ) رد-ثالوا یابتفاندهع رک ٹیآ و

 یسومر و اک د هلو> لب هر لب الف یتا ار قوسف هاکع ر ةت ناک لا یا

 نیئالثیسومان دءاوو * لرهکت تلعو هر تاج ترع بانج کاتو * اقص
 موب نیث الث لیمکت دەب بودیا« دعو هه و نوکزوتوا هجن اضتنم * هل
 نکل بودبابییط نر رلکرابم نهد هلک اوسم بواوا ضراع مف فواخ ندم وص
 كل هار روكذ م هج اضنقم ( كلا نم ی دنع بيطا ماصلا مف قولخ)

 ب ولوا قرمشم هل صد ( نيد را هب ر تایم مه شعب اه انمعاو ) نوهلوصح
 لصاو ههح تاقیم بووارو,>ورورمهرب روطناطاسلوا هدق دلوا مام نی: را

 هکب دید بواوا قشع قرغت-ءو تسم ك دا شوک یق> مالک بولوا لاتو
 بهذم اکسمدیارظنن (كيلارطذ[) یتسرتسوک اکب (ینرا) مب ر مب یا (بر)

 ارب زر دراج كهروک هی و رلا ثیح نم ی هکردلوا تعءاجو تنس ل-ها
 لیلد هیفو *رروسی یرانر ف > یواضب میکتنردلاحت بلط یلیحه-۶ نداسیینا

 دوهش بای را اما لاح ءال نم لیلا بلط نال ةا هاب ور نا یل
 بو دبا الس.تسا هنزوکر ها-ظو قحرو نجف هکر دراو یخد سر دانی ام



 توکو لو هدئاوا قشاع رد واح ییهب و« للع هل-جو یداپ هب یصاعم عج
 (دحاو بادی ناسعالا 4 .رکاا مک ) ردعوب و هيس کا هک سوءاتو

 ےھفاف ن قسشعلا مم ۰ مة ےل فک روا وا عج هد ری رب یک هل اعا هه اط

 "6ام سونیااجو نوط العاوت یا * اع سومانو توت یاود یا € یوم *
 نوسط الفا مزب نس ق-شع یاو نس ر* ومانو توخ یاو د مزب قشع یا
 ندنرالیا رک ذلاب دارفا ت ةص یکیاوب ند هذ قالخا مج نس رو -نیلاجو
 مکن ینلوا دورطهو نوعلع هل ببم تفص یکباوب نا طش هک ردوب دوصعم

 هپ هک الع مج هک هدسنقو لوش یدایق نایب ییاعموب هدندسیج مالک قح بانج
 یدلبا رابکتماو ءابا سالبا بود هد« یساک هدفداوا دراو یناطخ اودا

 هدیه وید ( ید تالخال دے النا كممام ) سالباا اکا قح باذجو
 ران نم یتعدخ) توالبا دو یلاع ی و دنک و یلفس ییدآ هدف دایق لاوس ندنسماا

 سوبأء ناطرشیخد را هک قوج یداب ود هقح هلکعد ( نیط نم هتفلخو
 ضارعا ندنیف لا نالوا قشع رهظ۰ بواوا سونا ا واو کیک |

 تجاسصوت رک ۱) را داوا المءهخ راض رغ ه-؟هرمخاناو هن ربط ره تا بولیف

 یدرا واو تم ن دراط رم وب یدرا سلیا رایتخا نرلابعصو تمدخ لراتلود
 0 نوطال:1 ندامکح "رمز * یدزوزاوا لب sar ندضرما عیج
 لر دیر و ۵ فا رسا یامکح سشر کر E ۹ ندنرام با دارا

 ر تضا رو نورد یف ا تمک>و د هار ءا ہک رد هسا ثم ی ۱

 یتمکحو ماد هب اشم یاهکحو ردرل اوا مدح بانک الر أرق البو راتلیق لصاح
 هدخ اکر ك-وایلاجو راندا تمزالم هأرفو تباتک بوم هدیالیصعت هلتضابر

 م نالوا ل صاح هلتضا رو توفص م < یکباوب قد سب ردرات دیک

 ېدا-شر , ه١ ثنفرعهو هذ نال" هدوحو هلآ رقو تبا تک ےھو یدانسا كتمکحو

 مج ئوش ۶ ردیداد--ای بدبط كل هب ونع لاعو هب روص ضا ما یدو

 مج نالواندکاخ ( دش كالاحو دمآصفررد ءوک * دش كالعار قشعزالاخ

 لسو هيلص هللا یلص كنا هط ےم ترض> یدشا دومص هناع"آ یدنک هک الفاندفشع |

 هل رم یک یر يطا ند ك ءال-لا اح ھياع یسنعو سارداو یرلغ ر مسج

 ج ورخندیناسه-ا هرج هدنلاح هظغ مال لا هيلع رپ غیب ترضح یس هفناط

 رردبا كسم لوق وب كل ەش اع ترضحو راردا راکناه راک دلباج ورع هناآو
 * هند هب واعم نعو هجورج رع نکلو هللا لو ردج دقفام هللاو تااق اک *

 ءونو تایضف ,دلاح لحارز ردفالخ كرلنو اهةفواف رع فداوطو الره اج اما

 ص صار دت وج نیابا دومص هل ور هدناح هعقاو هڼام-آو ردفوب تب نم هدا

 و $



 رهو لام اذناکواو *ردلا-طا رمقف صرح یذره سد * ماش نم لک غ صرح

 سال ) مالا هيلع لاقاک * لاوما الو ضارعا الب ناکواو ردلابلا نت عناق
 | ةصاغو سفنلاییغ اشفزرا مهللا سهاییع یتفلااا ضرملا هک ند غلا

 REDE یوم # سجلاو بوبعلا نءانرھطو سوملاوصرطا نع
 ت هاچ ےک تاکره یس ( دش لب یک بیعو کج مش
 عش یسموهوم دوجو س ااو یدلوا ا ندادخ ٿ.عطارفا ی اا

 بود ثعاب اریز ی داوا لاب هیلکلاب ن دہیعو ندنصر> ۸--عک لوا یدلوب انف
 سپ (رخآبنذ ه« ساس عال بنذ كدوجو) مالساا هيلع لاق اک ردب واذرپ دو جو
 ندب ویعره رولو ینا-عح د وجو هلوا لاح هلهشع تس د اسفل دو> و نج

 مولعم سم روایق اضتفا لواعمیاهتاتلعیافتنا ارب ز رولوا اب ند وئذیلکو

 یناح ورو یناعسجلاع بببطو یان بویع یک ھو یاس ا بولاق ره هک

 ( ام یاهنلع هلج بیبطیا# ام یا دو شوخقشعیا شابداش یوم ردقش»
 دیا یببط لزرع راتلع هلج مر یا لواداش نمهشع نالوا قوح یسادوس مزب یا

 بلوز باوجح كسربد ر واوا نکم هجا اوا یبببط كرانلع مج نشد لوا دایآ

 ردین اجور یر و یناعسج عو ردع-قن» مع یکیا للع ضارما هکردلوا
 ترعضح هک رواوا هلهجوو یتع حط ولو ر دبلاج ر بلبط ید هعسق یکیاوب نشد

 کا ینایسح ضارما ہجوم ثیدح یفدد روم (ءادلک سار ةدربلا ) كني
 ندندیق ترش و لکا: هسدا هو نالو !قغاع رواوالصاح ندب رشو لک | تراک ۱

 بوتلوب یوهفم ( ءاودلک سآر ةياو ) جاوا هلب وارواوا راک مهرپ و رولتروف
 تواوا هدنز هلقشبع یندب كم شافو رواقاود ید هب یا ضارما قشع

 دانعو یدرواو تک هسروک قو هساوا ہت خراب ھاز مکتن رولو تایح

 توق هندی هک ابو هسروک هدنلاح فعضو ٭ یدرولوا داش هسکا سوب هوا

 راے فآ یدشاام لوذو هجو ترفصو لوغو تذاع نشد هجرکا من یدرواک
 ردت>ارو تمعن اضحمو توج نيڪ هلا هعْنع ت ایج رلت اع و ن کیلو رلب ا ثار 1

 دوهشب هبط ةايح ىف لازال قش املا سڄا ءاعسالا حرش یف ن دلا ردص لاقاک

 رهط ناو قاتشم لک د٥٤ شعلا مظعاو قاش ]ا ¢ ددلا وه و قوشعلا

 لباقتال یاسا مال الاناف مهنایح بیط كد ینان الف مال الا راثآ مهرهاوظی
 سفو هسفث لد كلذ لمح قاشعلا ىف ءالب ىأر اذآ بوک اف 3 ورا من
 ردناحور ضا رما هک ینا مقاما * نوجا اذه مهوتام فالخ یلع یقفاشمل)

 یاودو ردیف اش ببط ید رانو قشع هک هس لاعفاو هدر قالخا -4

 کاپ د بح هسا صدم كابدح ۰ # طخ لک یر اد بح الوا * ردنواک
 و یا ترا تح اه



 7 باو جرا ۳ * باوصاا ما هاو ) دقوا رر هچاب دو هبط

 رخ حاتفم نی لها نورد حابصم # نيلصاولا ناهر و نیفراعاا ناطلس
 5 لسکی دنن 4 ىونثم 9۴ نیبلاطلل ایلعت و نيكلاسال اداشر#۱ نیلاعلا بررارسسا

 ۱ لصف یسساتتم هنلفام كتيب وب ( رز دنب و میس دنب یئاب دنچ ٭ رسب یا دازآ

 ۱ كيش_ریاغتع مالک هکر دلوا هدساعم ا یرلکدید لصف ردیا اضتفا نس هلعاق

 هل وا رب مدل ید رخآ مالکر هیامهن» ندلسا یتیدلوا هعماج تهح هدنسام

 ةانقو سپ مهفافروثل وا ارجا هدناحگزنک | كنب ولم هدعامو و * روئلوب هات تدسانم

 ر دقه لاوسر هسرای درود رقبا مهق ىنلاح كل هتخم رانلوا ماخ جه هدلوا تب

 ۱ ته رط لافطا هل اوحا كل اجر نالوا ما اب هجا هت , هبن عود س) یدک زا

 ۱ يلعتو ةمب سشلا ناییص) اداشرا سب زر نسهر م لاک هل هو هو رولوا عااد

 | هکر رروب ادا هلیغ رط ب اوج هردقم لاوس ییاطتسم تب وب دن طلا ات

 | یا نس هوا دیفمو دنن . هژرو مس رپ هک عن نالغوایا لوا دازآو سک اباد دن

 | تیدح یندروی هناوسر كناجر ترضح هسسااراو كنافرعو لمع ناعذا ى
 ۱ هللا لاق # نیس زوائروق ندنس هب ی ناییصو نسرواوا ناد نعم ندي دو

 | هج زاب* تیب 98 هبحارجالاو صیالایارظن اذا هناف یصلاک نکنال دجااب یلاعت
 دل لب التمودب هکنام درملفع ی * رهد عام نا بیرُف لفط اا

 ( "زور كی نسق دجک د-نچ * "ءزوک رد اررح یزر رب رک +٭ یونٹ ٭
 | ك کود 1 دوجو *زوک ندکصر> لاک یاژرارح رکا نالف هدناح رنصیا
 | «رمزور كسکر ه سب ردکیصن نالوا «رهزور لوا هکر اغص قزر ردقن اکا
 ۱ قوز مە اضتفم كتبا (ایدلاهوبطاق دو منيان ن 4 ) یمسق

 روا فلئورغا هدواو لا رخآرب ققزر ك هتک كە ال لهاو ردمو سهم و

 یتاداوا براه ندئوم قزر بلاظانشرق ردموطم هبال یراکدبد زلاق هدر و |

 | یرلث رمضح راج مہ کت رولوب ینآ هتبلا قزر هسلوا براه ید ند-تقرر یک |

 | مدآ نیاناول ها لاق * رولیف تیاور ندین ترضح ین رش تیدحوب |
 | 4: بو دف ز ر کر دال ثولا نم برهب اک هقزرنم بره |
 ۱ | مثج هبزوک هک یوم ۴# رولو تاج ندصرح مادو رولوا عناق نلب |

 ۱ یس ز وک یعشجلراصب رح FOI دشا عن اق یفدصات # د ڈنر ناص رح

 1 نال ناک وا مالسملا هيلع ىلا لاق اک ) ید لوا رب هللا قازراو لاوما
 | بارلا الا م دآ نا فوج "العالو اشلاث امهبلا یفتال طضف و ا نم نامداو
 یورد هی اتکا هلا هرطق جافر ندناراب تارطقو هيوا عناق هکفدصات

 رشفو نا وسط هلثفرعهررد هسزلوا عناقرکا خد قدص نورد كل ذک یدلوط
 كس ,يد لک ريف * هنع هل یضرو ههجو هللا مرک یلعلاقاک زلوب تاج ندجاتحا



 هخ یھ وک تا ےس فسا شرع

1 

VF 

 ند هربتع» بتک هک ندنهج لوش * ردلکد لاخ نداوص هساوارببعت فراعلا

 هنبغار و بیغرت هثیلا-ط * ردشلوا عج هریک فئاطاو هللج فراء هدنو

 بتک نالوا قاعتم هرسافت یدناوارب ری دهاسا كن هسفن بنک ل وانو 2| صارخ
 یاش او یخ دوردریک ریسعتو دوعسااوناویضاقولرادمو لیزمتلا و ثیللاوبا

 حج: اصمو یراخت و تم بتک قلع» هثد احاو ردردئو نالا عمو فاشکو

 اأ تاحونف بنک نالوا قاعتم هفوصتو ردربغصاا عءاجو بیهرو بيغرتو قراشءو
 فرە وبا. کو فرامعلا فراوعو ضرافنا ناوبدو 3 د| صوصخو هم

 دمالک و ردربکلا سل ناسبلا زاجاو یناشاقلا قازرلادبع حشال تاحالسطصاو
 لک ایه نالوا قاعتم هتمکحو دیاقع حرشو فق اوم حرش نالوا قدا عت

 نالوا قلعتم ه-هغفو * راو الا وکشمو هعرش حرش نالوا قلعتم هایعرشو

 ردربثا نا ذی اهو حا نالوا قلعتم هنفاو هل رشلاردصو هب اده

 رلثابف هعلاطم ییاتکوب و راسالوا ناوخ یوئثم هکردلوا یعادو ثعاب هتیءجو و

 بسانم هلع عینالو فاکتالب * یی هیلع هقناط تالکو یه وبن ث.داحاو هع رک تادآ

 هجابدو هبطخ هلحو * را هلوا باثمو ژ هلبق امد رخ ءرتذوب و * ]الوب رماح

 مدعم لوا هتکن# ردن وه" دلوا نراشا ی هتک یکیا تاعو ثعاب هن ازا

 ندنناجادخ بانج هنراف رش باق كنان ال وم ترض> تب رک نوا نالوا هحورمشم
 هنوكوب هللاح نا ىلج نذلا ماسح ترضح بوناوا (ةلاو ماهلا :دحاو ةعفد
 هرژوا هشیدناوب تی 19 بودا اعدنسا ندنرمض> لوا نفیلأت كي انکرب

 یه رش تایاوب ندیرلکرابم راتسد راک دنوادخ ترمضح نکیا رارقر و تا
 امدتما هلبا لافم ناسلنس ید نیدلاماس> هکرابدروب بودا راهظاو جارخا

 | یدئواماهلا هاف یسلوا موظنم لاکرببانکرب هنوکوب ندلاعتء باج لواندر ابا

 ماسح سپ جاہ دلا حرش انی اک ردهنو# هریک لباق هک یب غب رش تاب اوہ لآ

 لسکی دنن E اعدتسا ید نس هش هيه كلا هلل اعم ناسل یبلج ندلا

 یوم ترضح یناهتکنرلیدایق عورش هنن ررر و فيل أن بودا ادتبا ندای
 ۱ هکر دوب هتکن هدنسلوا دلعششو رد دا شش هرس هطسا و هجاید شخشانروص

 * فط ن نم لوح فوطب یک *# فوص ششزا هد رون ار تهج شش * تب *

 ؟اترابا راعشا سیا اطعا یرارساو قراعء راونا هتاه> شش ههساضتعم كس

 هرانتساورا هئلوط هنلوح بوروک نسهعطاس را ونا كنوب راتلاق هدنلفغو لهج تل
 هللا یلاعت لاقاک ) ردشلوا عفاو زور ش شش یهبا مانا د هدایشا تالخو را هلق

 كددع شش رانعهوب سب( مابا ةتسین اههدنامو ضرالاو تاوع“ا قاخ ىذلا
 هدلح وب ویدنلوارا تعاد دع ششید یوم دلج ندلجاوب ردبا تاالد هننارضف
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 هاب ۷ شب رو

 تداح الاو نآرفلا رسا ةت نم # نر رهلا عج یوثلا باک لعحیذلا هنلدجلا

 اند ىلع ةولصلاو * ییرعلا مالکو * یسراسهلا ظافلانم *ن رها قتلموةب ولا

 بت رمو * یبهلالا دیحوتاایلا عادلا ٠ىنيقلا عن او یفرفلانیب ممامطا خزربلا دم
 یروصلا دا الا یلعا وعهجا نیذلا هباعصاو هلآ ىلعو * یوقلا ناهربلاب لب
 یتناسبا نالوایب رع كنب ونڈ ترضح اتفو یولوم رفوب دعباما ) یونلاو
 بوایف حرشو بودا عج ناک نالوا هنت یه وبن ثداحاو هع رک تباو

 ه-سیدلوا باتکر , لقت سم هدعب ۶ هسی دلوب ترهشارةفلا نیب هلکعدتایالا عماج

 بودا حاضااو حرش ید # ینس هیس زاف هل ضخم تاباو هاکشم ناساک هدعب #

 عج یتدیام كل نسکیاوب هک مدلید هدعب * هسیدلوا باتکرب لقتس تابالا اف

 ینیدلوا رخآ باثکرب یربرهو ناسیع نس هنکن (ناسیقنلب نیرهلا حران) لق
 یناعم ج ارسا ندرلنوب و * هلیف ناب ینرس (نایغبب ال خزر, اههذب ( ندنتهج
 موهم كاود ( ناحرااوول وال امهت» 5 رج ر) فراعه باک ا نیایا فااطاو

 هیاوصاب یاسذعم مذ هلوالماک حرشرب هبیوثم ترمضح هلج وب وهلو نسب زومر

 باک ولماک حر هدنتفلرانلوا رام هباطنسم یاوعو باتک بدو * فقاو

 اهذیعب هدنوب هلکشم تابا هکر دوب ینیطا باد كف رش باتکو بار ز ردلماش

 ةبغرو # لب وطتلا نع هفاسم هاکشم رغ تابا و رد هح ورشمو هروطس»

 نالک م زال بولوا طسب یرلاعم نکل ردشملزا اھت رابب لیلباراصتخالاب
 یرلانم» لمًاتالب هرانلوا ناوخ یوئنمو * رد_شملواكرت لج جاف حاضواو ح رش
 هناوا كتب رهیرتوا ندقلوا حالهثب راکاپ ناه ذا یراوعف ةًآرقلادنع و * او
 ینه نالوا هدندهبام ك٣ لوا هک هلوا مولمءات * رد-_شلزا ميمفر>رب هلبخرمس
 ةرومط ءو فیاطالا ةعوج هباطتسم ناتكو ب و ردیساسنءمو حرش كتب لوا هنیعب

 ي یراعا و





{su ۷ 

 ارز ردولسشلبا ادا بوخرلنبد ءووذالا لطفا اذ فرعبالو ردراشعد هريس هيلا
 ردزاآ ھت و لماک نکیل رطب نيغوط قوذو و رلوا ف رەت هلام لاح رال م اک ۱

 یا لاق هلوا لصاح,ع .هنب رهبن یهو هلاک لیمهاراتل مدیا قیقحت ردنیزهبت مو |
 هعج الد اروضحدادزا باغ اذاواوهدادزا برشاذا دبع لماکلا مکان طلا

 هرانفنع ءژاَمالو هاش نع قانفالو هعجج نع هې هتف رفالو هفرفنع ذبح
 قیدصلارکب وبا لاق دو هح قح یذ لک نویو هطس طبف یذ لک یطهب

 یرکشا ةشن اما كفالا نم اسهنع هللا یصد ۲ را 4 ءار تازیال هنع هللا یصر

 هللا یر رکب وبا اهاد هللاالا رکشاال هللاو تلاقف سو هیلع هللا ىلص هللا لوسر
 یلرکشا نآ)یلاسعت هلا لاق دقو راثالا ت ابا یضتقلا مکحالا ماسقلا ىلع هنع

 هللارکشب مل سانلا ركشي مل نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ( كردلاولو
 ر,دنزوک ۰ دندسحو ییرکو هدتزنک یدحو لماک هکر داوا نالوا مهف ن دمالکو ب

 هنو ردنروکربا ھقح یمذ قح بو ذیاارجا نمکح كتيب وب مهو
 هلدیح وت لع یرلناوا هد ره هلبا تزنک هفدغد هد هقرفن ذئ رم

 هللا نوعب مالکلا مالسلاوردکر که نوک وسردنروک يريد
 دیاعصاو مان الا دیس يلع هللا ىلصو مالملا

 مارکلا ه دالواو ماجشلا



¥ ۳ 

 بوزاب هک رل:رم ع> د زا یزار ذا ہء ےک ر دیک یزاب و بها لهار ا یل ام

 بوژاباکا ید دی زباب سپ * هبح ساک نم د رش نمرکس * ع ٭ هکید ردنوک
 تب ورالو بارشلادغلالو * س اک د مبا اک بلا تب یش ( تب ) هکیدردنوک
 کلاس هک را رد یعقر ردرلشل وا فرط یکیا دپ ر م دعو ه دبر ځتاسشم

 رولوا نا ر « دقداوب ینا شا قباعح و هدقدلوا تالام هظوفح حوا "هدهاشعم

 رک الا حشا لاقاک *رو)و HA هلردةوب وروااق ند.لط بولوا عف دنه یشطعو

 لوقنال هئا عا ةداب زا نع لحا قيضإ و ءافتکالا هب لص#ام یرلا تاحوتفلاق

 تاناهنو ایندلا ايلا ماع هل ىف وشکلاوهو ةباغو ةبا نةم ناب لو نمالا ىزا

 ناك نموآ هيذرظ لا ىلع ن وکلا ظوَءلا ح وللا ق فشکلا لها هو اهتدم

 لکذا یهادتلا یارو بالا نود لدتا م هیلعوهام ىلع دوجولا هرظ ىف هفشك
 یورخالا ف شكلا نم فشكلا اذه بح اصا سالو ءا ثم دوجولان لخدام

 هكر رید ید یعقر و # ةا غلاب ة- هلا ولعو ی راب لاق ةيافل یر نف یئ |
 ناشطع سا ر دقرح قو هار تایل و ردوو تاهذ هب ههل تاروهط

 یرلا ( تدب ) بابلا اذه یف حس لاق اک رولوا نا ر هلهج و هت یناج كةشاع نالوا
 یحالا یهاسش یر ناک ول # مودعم یر د وجو نا * ےھآ سالو مو هب لاق

 قزرلا کا هب طي دح هل سدا رمال اف e ملعثو تاداز و هدادما ۷ تعطءناو

 ردن هيلع هقناط نیید ردق وب یر یخدانال وم ترضح و # موس صاثعالا ى

 #یهز یهزمدشن نم دشربس بآز كب ر ( تدب ) رارروب « دنرلانعرلزغرپ مکن

 رداربیا ( تب ) ید ہدلعرب میکن) یهز یهز یهز تسسی نم ناک نیا قبال
 همد ةه وب سد ررروب # تسدد هللاب یسربم دحمآرهر# تسهکرد تیاهث ۳1

 كتدح ارح "یهام هکر هک لوش ره هک ر واو كعد تدیانعم هذ داوا كمولعم

 ندنب وص كرارسا نانا وا رک ذوب ردلکد یسهام كتدحو یا رد ینه ر دریغ

 ېب ندب زوروب هک هسک لوشرهو یدلوب یربولیق تعانق هاردقوب و یدلواربس
 برا هدنجما مع كعد یدلوارد یزوركنا یدلاق یزور یندنذلوب و تذل

 مغ یتوک ك: اواجآ یو وژررد تسر د س زور تسربس یک en مکت ردلثم |

 و و نالوا ببصن یندتذلوب ةا نو رردبا هانک ندنکیدک- هلهودناو
 شیعالف *تب *ردفوب یشع هدنرخآو اید راهسک نالاق هرهب یب ندتب رش

 كيلفهنفن ىلع * مرا هلاف ا-هبارکس تع ل نمو * ابحاص ناک نا ایندلا ین

 هن لاح دیاترد ۳4 یون ¥$ مسالو بیصا اهن هل سال و * هرع عاض ض

 لاح كرلنريا هلاکو كرلناوا هتم ینعب ( م السسلاو دياب هانوک نم سب * ماخ ج

 یهتنب تح هربغ لماکلا یفرعیال نوچکتا رم هدیا كلاردا نالاق صفانو ماخ حه



۰ 

{i} 
 سپ یدراهرد ( دش هاکر اهزور نات مةرد) هکیدیاوب رهاظ یاض هاما یداوا

 یاس: ہوپ نح یا رط نوا راہ ڈا یہ هنکن نالوا رآ ذوب لودع بولساوب

 ایلوا هکر دبا رتبعت هنوک و و رد رد هراع:تا ند ر( اوا دش ره اهزور بویکبا مهد

 دم الک وب كزوسوب ددرو> مغام ندرک داشرارد دشذک نادش مو دستفر

 نکیلردفوح شابا.تط> یرغ ندی رورمم هدر كد وب و ردق وب ییاساسء

 روک تفر (هزور 6 یونژم ل ردقو هدعا سم هبیرمض ندب واساناثلو | رک ذوب

 یرگااو هس دنکر کا رانو ک ید ( تسدن لاب وٿ نوج هکنایا ناع وت * تسدنالابو

 دث يهیا لا نس ردفوب اب هنکیدنک ران ۲ لواهسد دتا علاض شوهو اوه

 قحالتو ثاناملادت هزب هلببیس كنمهو هب رت كم ردق ولاب یک كس هکلماک

 نس>ر لوش نکا و ردزاج هساوا ید هقح بانج ییاطخناء وت رد ناعداض

 هک ناکعو نوک قااخ لوشیا نوسلاق كناسحاو تبانع كاس هک هلکشنا ربمت

 یافام رولواراب یا تیانع هک ه هسک لوشر ردقوب ناھ “وكلاب یک كنس

 ةباتعلا (مشاتشلا لاقاک ) رواوب ییادهراوئاو رواو| تبالو رهظعو روایف كرادن

 ند هيهلا رارسا رانا وارصتم هد وب ذیالواا ثروت ةدادهلا هج و ةيانحا مدهن

 ه-.!دلوا عياض لرلاوک صم یا هکر روح ناک ردراو ه.اس هراثلاق مورح

 نس هل وب یدشيهرب هک هدنفولوش هی ےغ هسادلیق فلت كلشزارع سوهوا

 ك اس عیجج هلږبس یتداسساب داشراو هلیناکرب یتحهكنآ نس هلبق ادتفااک او

 نوچ نالبتم یبشنمه * تبب * ردرقم قلوا لدبم هنالوصح كنامیاضو هتاسسح
 هج وت هقح باسنج دوخاب و# تس دوخ ییابیک ناشرظن نوچ * تسابیآ
 هل داعس بولت روق ند :هاد التو خهو مور سد نس هلو ییهیهلا تیانعو نس هلي

 نالذسخ و نارمسخ هاب ذومن هس زل وا یس رب ن دما یکیاوب رکا نسهربا
 تالمرک* قح ناصاخو ق>ح تانانع یب ) تاب ) ليف اک نسرولاق هد هطرو

 هکر ه #دشربس شداز یهامرج هکره 4 یونثم # قرو شاسهایس داب

 هنسلوا ع و جوا تاک ولس لها هده رش تد ول درد سزور تس زود ی

 راونا را ناصاوغو ق تبع یاب رد نایهام لوش لوا عونردراو تراشا
 نسهرع (د نهنم له) بویلواریس هل صو لالژبآ لاثم یهام هک رب در دقلط»

 رهسنک بوک یتاماقم بنارع كيب هع هکلب هشا شون ییارد رازهرکارارروا
 تلصوبآ ناسناق لوش ینا عونز رهو ندلا ینایتشاو باطورلزلوا نار هنس

 رارولوا ناب ر ند هزوک ك و نارکس ن د هءرج من هک ردنش رط یوک نادداقو

 یکلوارارولاو هصفغرب و هرهب یب ند زوروب و هص> یب ند هصقوب ثااث ع ونو

 كنهفناط نج وا یکیزارذاعم یلاثع كت هفناط یجگبا یک دیزراب یلاثم كن هفناط

 + ىلا #۴



 دم دا مهلغدف ذحاوقشعلل تن منم مهنخ هدا بع دادعتسا هللا لع اط لا
 مهد هر هصتخ او دن ص! نم مو نودهارلاو نودناسلامه# ةدابعلا و
 شلدرد ارا لیم* دتخاس یراک رهبار یسکر ه * تب # نوهلاولا نوتشاعاا
 نارش قادونهب هک ردمزالو دبال هنید لها نالوا مرع هشوهو سی # دننخادنا
 بودیا حق ییوبقرب اک | قیقح قوشعم قتسح هک ندودنک بولوا تسمو هجا
 نالف شوهبن ند و رج لقع نالوا مرح هشوهو انالوع ترضح سپ دچآ
 نالوا عیاض هدنغ شاعم لفع یرلنوک + یگصندکدلیا نایب نیکو دنا لدا

 دڳ یونثم ¥ رارروب بودبارب رفت میکطا بولسا ةدعاق ىلع ینلاح هلرزهسوک ۱
 بولسا فی رنش تب وب ( دش هارمه اهزوس اباهزور * دش ہاکی اهزورام مع رد |(

 هاشرا هی هنر هتک لامر هک ردلوا مکح بولسا ردهرزوا یسهدعاو مکح
 بویلبا لادا یی ودنک هام كرانا نوجا حصت ضاحما هدفدایق تصصتو |
 بولسا وب هم وق لواو هیلبا ضیرعت رانا بویلب وس هنسفن یدنک الوا قصت |

 لاعتللالاق نآرقلاق بولسالا اذه درواک * هیلی وس یزیمآ تمکح مالک هرزوا
 لوا * نوهجرت هسیلاو یرطف یذلا دبعاال یلامو راجا ببح نع ابکاح هسیق |
 ییدردنوک كن اسع نرضح در دیک اطفا موق یرلتمضح راج ببح هک هدنامز |

 دا رم فان لاک هدداشرا بولک هرلنوب تویچ ندهراغم هدق دلا رخ ندلسر
 ضب رفتلا هجو ییصع هرلنا بوذنا لاخدا ردهصت ضرعم نسق الوا هلکفیا |

 تدابع هللا نیلیا راو ندقوب یب هکر دراو "یشهن نوچ ا متال هکیدید حی رقنلاو
 | یکیدیاوب رهاظ یاضتعماما ردعجار هترضح لوا زکه لج لمس هک وپ لاح مزا
 | لاو حصن ضاحا هرانوب سپ ٭ نوعجرت لاو کرطذ یذلا نودبمتال کلامو ٭
 | یهاوخ * تیب * یدنلوا لودع هب یلعاوب رولوا ارجا هدعاقوپ نوجا ضب رعت
 نآضبرعت د نکی * ناوح نآرقزا دبعاال یلام * نایعوترب دوش ین نا
 زادنر ذکب * دنوش هکآ یهدش هارزات * نارکدیآ کد ناسشبارهک * ناریکتس
 »راز یاهشلان رعهزا دنک ی »راب شیب هتسسن لصاو نینچم* * دنور هرزایهدیب
 | دار یور * لالمو جررپ نارعهزا فقاو * لاصوزا مورو بوح دوشان *
 | ی هدعاقوب اال وم ترمضح * بألا نتن یوس دب اشد دوز * ناصحا لذز

 |. هدلحترب میکتن هلوا مولعع نداروب هک ات لردبا ارجا هدلحم قوچ هد وشم ترضح
 جی رس سس

 ناسم هعاحزآ من نوچ * وا ناتسدزا اش نوح # ىوش ۶# ررروب ید ٍ



 نمروگ سر هبا وا قشاع هناا 1 ردوچکا + ۳۹۳ نوخرپ ه-هشع هروب 0

 رد راتخا لبستفو یدارا تو» یه ین ثشع یا رظ نمد نهربا هلن وکو

 ۲۶ لهن یوهلا ام یشعا ر لساف ب بطا وه * تب * ضرافاا نا لاقاك *

 ۱ هرخآو ےس هلواو * یقیسع هنحار باف ایا شسعو * ل مع هلو هانضم هراتخا او

 لوو * ل۔ھا ها مارغلاف الاو ادهش * هتد ادیعس ینا تاشناو * لتف

 | انالوم ترضحو * لعکلا لعکلاام تاهبه یدالو * هقح تيفو بلا لتقل
 هدشو كلا هو وعم قشاعر هک ررروبب بودیا دارا هباک>رب هدد یجشب

 | ماص رزدنوآ و مق زدعک و یتسافص نالوا هد ارو مغو ییسافو یکیدابا

 | جیم كقوئ»م هدا هره یناعاطو ِتادابع یک كنوب و یدلبادع نموا
 ی دانا باوج هنوک وب ید قوشعم سپ یدلبوس بودا اص>ا نوجا
 | باد ردناو نهپ اثکب شوک * كياو یدرک همهنا قوشعم تفك * تیب #
 یدرآ هج نا یدرکذ نآ #* تسالوو تسعنع لصا لصا هم آ ٭ كا

 شالصا تفک * تسج ل صا نآ وکب قشاع نآ شادک * تساسهدرف

 كابحمور دطون رم هتب راستحا توم یزاب تاصو سد * تشاو تساد رع

 | ہوس یسدق ٹیدح هایش لج قح بانج نویکنارد طو: هک.اوا ی“ یت

 ۴ هتد الاف هد لع نمو هتد ىلسەق هتلتف نمو هتلذق ییبحا نم رروب

 / هش ه ارو هجرکا یدروب رعت نوخرپ هود هارو ان الوم تربضح نداجاوب

 افاو)ردناوخرپ هفاسشع اس:هاماردنوخرپ ه اررپ هچرک | یدروب مبعآ نوخرپ

 | یدو ردنادواج تاسبحو ناوبح بآ كلوا هرنوب همفماوصف ( توااق نایطا
 | یاوعثرب وراب وس ب را هصق كرراز نالوا راکدرورپ قشع نوح راک لوا
 | شاوس-ورپ و سانرانوب« نونحهنا ساالا لوقت قح کدحا ناسءا لک )

 | ناعالاو لمعلا لماك رلنو ایاواواربنالا دنعو هللا د-تع هسخو رد: ,دراعز
 | ندررفاک هدنح ه ابتلاسر ترضح نوڪ: قلاخ نح بانج کت ردنونفوذررپ
 | ندنرلفدلوا رهه هدنروما كنا * نوتحم هلا نولوسع و * هک رارروپ هیاکسح
 كرامشاعو یدرربد ردنونحموب افیفح هنرضح لوا ندنرلکداعب نف رش ناشو

 نیا مرح 4 یواش *% ردیکر ابدنک هئاو کال هناوید لها یعسو ییفع ید

FFذو )تس واشار ناز رم # ان شزه و  

 رمي هد e E ندش ه۰ لععالار داک د یر كش ود ناناوا
ک اسد وب ل٥ا متا یک مالسلا )۱ هلع

 ۳ هدر یر ھ هيهات ارب زردرل-د 

 . نالوا یر شیو بااط ۳ رام ردتایف ۳ دن صم هن وکر ی ؟ ره و قلا

 د زب ویا لاقاک ۰ ردد وه ف نالوا مارڪو قغاع a6 شو وب تلذک ردش وک



 ةفیلخ مدآ ناک دو ةطاح الا ةر نزا ذیاسالا نأذنلا هذه ىف اعلا نم
 هروصب ار ه اظ مد نکل زا ۽ 1.۰ ةةرلخ راص هر ها هده لوص-لحالو

 هلفطا و رهق هه 0 قح انج سا # مامان هول نوگیاخ هفانه-ا نم

 یاضتفعرب «.A دهد رطو هتل رس بواوا فاق هلرلتغ صوب یحدرانوب سا فا

 هرالوا د>وم ن 9 وە رردنا ره هواره لګو فاما هئآ وا فا لحم یهلارما

 هللالاق اک ) راردیک هشناج ت تظاغو تادش هراناوا رحأو و ر کو f < الهو عصا وت

 هدیه لصا سا * مهن ام زاكا يلد ءادشا ) هلوسر باک ا یف یاعت

 رهف هرهذ دوتسفو ره» ه ره یھ” توا وا فتم هلا نیتلباقن نیتفص و ل 3

 عج وکر ضء۰ # لدا ا فسا ص 9.۰ ق یدشا عضو و (تس) ار زر دامك

 هتکدلم ع رکلا تمرکا تنا اذا ( تیب ) یخدو راشءد یدسناا عطوم یف فی
 لدج ق> باج نودا ردراشتا قق وید * ادر مثلا تدرکا تنا ناو*

 هکر درو بودا صا هکلبا تدشو طالع ندنه-قاقن له ورافک ھام هلا

 راةكراكء اک ین یا ییعد ٭* مهلع ظاغاو نيف ااو رافکلا ادهاح ینا اھداا

 رداکد فطل لح رلنون هک هلبا تعالم هراءش تاالط قافن ل ھاو رادرک تواقش

 ردیلوا هروب هک هلا هل -هاعم هلتدشو تطاعو هدتهاص هل دود یارجا a کل

 شا اطعا 4-هحیذ ی رھ کان یدعروک اور ەك ها ارحا هم رب مومعلا لع

 اکا قح بانج هک هلبا سایق ند هء رک تدآوب نی رات المو )> لاک كنرمضح
 هک هلا مف نب رش تاد كناسوه ترمعحو رروح ما وبدلا تدشو تطاغع

 هلا نیئابا هتم نیتفص نالوا ترابع ن دأب رو رهزول هرلارا لمکع و لء 6 هکی دلوا

 ۱ یرل-:اوا ق> تلایک كاانالوم نرمصح نداجا و شا حوبم یوا فص۰

 هقح بلاط یکرلنوب دو رارروب ردشهروک ک قا رتو رهز یک ی بودا حدم

 ایا ا هناوا ق بااط جد یرلثراو مته لوا 2

 نو رہ ہار تد> ین 4 یوجم + % عا هللاو رردیک هقح یب رط هلتاص خوپ

 هرل ہا وا لصاو دش عو لماک للو یا (دنکیم نوع قسع ی.هصق * تاک



 لصاح مدآ یب ماطتاو لاب ما طدهک رد,شءرخء شا: ت: لواو رم

 امد ت * دو یرابزآ کوه ف 3 4 قو ردوا
 بست هلکرابک نالوا راونار 4-ةحرارمسا یرانورد فی رمش تب وب (د ردام

 نالوا للاخ نداوسام یراورد یک یررو-راباراک دن ین رردراب هفیفطا

 ندراب وراک م-جو ندنراب یاکود رردرا هلراز قشاع لو رلیدا-ه دش رم
 کات دل .ةر ذک نادعاوهو اوه هل جو د یدک هکلب ها وا حطم ۱

 هل ران هه ا ترح نم یخدرلنآ عح هاو لو هن داشراو تره كرنا هلهجوو

 نکیا زرولوارابغرو ص)ا بسحم ید هلاننکا تفوتمص یار رابکو بار زہلواراب
 ىز رروسایق راک ذآ نیوهفم * تش "هاس من نم تاشنمه * عارصم #

 هیلع هیدن هللا ما اذهاو) رد طر عاطاو لندت هکلفبرحو تبسانم هلرلتوب

 ههارکذ ىلع مد یا * الی هيلا لو كبر سا رک ذاو (نیبلاطال اداشرا مالسلا

 كبل هدسینات عرصم # هلل یوس اع كةت درجو ةدابعاب عطفناو اراهنو ایا
 هدناب رطم حالطصاو هدیقسومع هک ن ویستا ردایلوا تاماسقم دار ندنرهدرب

 "هدرپ هفارع ماقمو تعار ماقء کتل ردا ربع هدرپ هئاماقم یراکدایا دورس

 ینارو تابع E دارم ندرهدر, یهدامیاههدرب ورار د قارع "هدر و تعار

 قح تلا هدسنس هام ین هک رداثع» هجر دول س رد رهدر نالوا ینا-اطو 1

 یلکود هک ردب را لد-هته بلاط لوادشرم نالوا قلطء تاذ ضيف رهظءو |

 تاماقم كد مع لوا هلو تاج ندنسوهو اوهو ندنسفنو هلوا مط ندنرا ||

 یدلیا كته یزم هب ااو هینارول تابجمزب یسهنسو هيم“ بتا رو هیلع
 سپ یدلب وس بودبا فشک هزب ندهبترمره قیلطء تاذ راوناو > رارساو
 هک هدتفو لوا رد وق "هدربرب ۵2 هر ره ند هیهاا بنا هدااح یادت | هکلاس

 یتاحور دباب و- هبرع هب مع دش رم نالوا لاع هن رارمسا كن هبهلا بنا رم عیج
 نالوا باس اکا ییااماهم ك 2 هکر راک نب اکا نتقیقح كماةهره یناع جو

 .دهاشم یراب یور ند الو یتارو تابح لوا نیع بودا كنه یر هبت رم
 1 یو ج نيف راملا ناطلس لاء * رولب نيع ییکد روک غو روسلیف

 تب و (دید هک یا تشو زاسهد ینو-عمحه * دید هک قا رو یرهز یوه
 نداوام ینورد مالک ریدفت رد هراعتسا ندرهم قار و ندرهف رهز هدفی |

 رهز یک رانو نعل ردشمروک مک یحاص فطاو رهذ یک اع دژ رم نالوا للاخ

 هکردلوا لءاک هةیاخو ردقح هفلخ دش یح ار ز ردع روک ه-وگ یت دعم قاب رتو

 یس هداضتم ءاعاو هام تافص ردف هنره ادعام ند اذ بوجو كفل سم
 ةیهلالا هروصلا نام عیج ره ظف رک الا حشلا لاقاک ) هلوا فصتم هاکنا هسداراو

 & نم



 تنم شا % یوم ¥ زارا اعد لر ندکعد لوا قو ه داتیفصا
 سس سست ا

 هدنورد نا وا تان قل % داند یردناک ف ششوج * داف ییرداک ۱

 هکر دیهلا نصب  هکرارروی زایا نایب ینارد شن آهن شت آ نالوا. دنفالکو |
 قوسشعم هلشت وبرناو یداوامقاو هن . رابلف كرابک نالوا لاخ نداوس امتورد |

 تخورف رب نوحوکتس لش نا 1 ق 3۴ تإ # یدل, قارحا ییادعام ندیقا

 هک رارید هتبحم ط ارفا ل وش ق-شع 8 نخوس لج قاب قوم رج هک ره 8
 كل ییرغ ندفوشعمو هلوال-خ اد دنن انجو هساوف هلجو ةنناجو مشج كم اع
 ف رعت هنوکو ب هدناحوق یراترضح رکا حش مکن هلیفوحم هلکلاب ندنلدو هدد

 یا هدتشت لر هلا ف هنع نکو ةا طا افا قشعلا حا لاق) ررروب بودا ۱

 زانو اهفغشدق ( یاعت هلوق فو ) هللابحدشا اون-آ نیذلاو یلاعت هلوفف |
 باقلا ىلع یون یتلا ةقیق رلا ةد ا وهو یفاغُشااک اهبلف ىلع فسواهب> |
 ا عج هطا اخ یتح با یل باق اة قشءلاو هطیح ه] قرظ ید ۱

 هنامح ناسنالا با مع اذافرخآ لس لاقو ) ةقشلا لاش هیلع لشساو |
 هندی ءارحا عسیج قد كالت ترس و هن و یوس یک نع هاعاو |

 هیارجا عیمح تاصااو هو هقورعق مدا یرح هیف ترجو هحورو هاوفو

 هلا ید لک هرظنو هعاعسهب هفطا راصو ءربغا منم هیف قب لواحورو اج |
 انأز نع یکحاک افشع با كلذ یم“! ذئنیح اذهوه لوق والا اششیرالو ۱

 ناب رجل مد- اا طقس ثیح فو فس و ضرالایق م دلا مقوف تدصخفا ا-هنا

 هفا رطا تعطفال جالطا ن 0 یکح اذکھاھاک اهذورع ف مدلا یرج فسوبرکذ |

 وکلهتسا نیذلا مه هللا ه-جر ر لات تالذلو عقو ثيح هللا ضرالایف هعدب تا
 بوبج هکر دّةشع شنآ نالوا عقاو هایلوا نورد سب ( كالهتسالا اذه بحل اقف |
 مخ كرلنو هکر دقشع ششوج تالذکو نوف هدننورد كراتوب ییربغ ندسیفاب و |

 رانو بواک هشوج هلةوذو یاهم یلواو ب وشو د هبدناسعم نالوا هدنیلف |
 بوب وق هظاسفلاو حادفا نات بارش لوا هدایح لوا دراو بوسشآ ندستشاب |
 راردبا شو ها یرلشوک زوکی یادم ی لوا یخ دراردا هلانا هب ی ناب راش |
 هکر دوب ید فیطل ی انعهرب وزد کا هناوب یس هلا كنا شوهرم تسءو |

 هدندوحو محو یکهدوب 3 طاشدو قوذاکا هوا تور كس ره دار لد

 ہۂ>ور ی كسک ره سد درا هلبا هب الم يتيدايف نایلف هلن شرب هدناره |

 ف رعا نا تببح اف مکح هکر دیششوج كن هیازاو هبلاذ تبع ششوج نود
 رالف هلناش هئوکر نناج ی كنا دود ابف نابرمم هو ید: و تک ره |
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 رق و نکیلو ردنانوا لق وب تاک «دیژامآ ردشاوا مقاو ىس هان تاساکقوج

 لاع ردیهاارونر یسلجتو یوئرپ كي- مسا ح ور کر دبا فب ما هنزکو جور
 رداد لصفة حد ندناو لاصتء هو راكد ند ج راخو ندب لخاد ند را

 یسهیطهرنالوا ل-عاح ندط الخا تفاطا هدد هیهلا حور ناتلوا ف رعتو
 دب دای رانا رم لث هدتفو رعو باصعاو اعا عج كند کرد راو |

 كثر اوي ج ورو سر رواوا ساوخو او لءاحو زلباناب رس معلا ف نه دلاو

 هدنو واوا قشم اکو كابهاا حور ندلجا یندداوا یفاطا لاک تنی 4

 ردق هنرهنلاکو لع یکیدلیا دخا ندندرت رو نلا-چو ناس>و روایف قرم ورن
 لوا نالوا فراعو ماع سپ رواوا رهظع هدنند هیس هطساو یناویح ح ور هدا
 ندنرانآ نروکر هظوب كنا بولیف رظن هنادآو لاصخ لاوحاو لاوقا كل هاك
 یلیهام نس هله او یکلاس:ثآ نالوا هلو "كد ورو رواوا علطء هثن رارتسا

 تقفاسم ط) نت روك هدنترباز ردلک د روئسم ندنح وز ندتهحناثاوارک د وب بول

 نو-ساواتعنصو تفر ءو ءو تحاصفو تغالب دوخاب و نو اوا تخالءو
 هروک هلبا نيبفح "«دبدنکیلو زاروک هلزوکوب ح ور ندنن-هج قبح اما ردکحور
 رابا ودها ش۰ یخد یو رنطاب مشج نیلبا قحءدها-شما ریز نوا عت نادك

 رورادنشنآ ناک ره *دابتسدنو یانتناب نا تسشنآ 6 یونش 9۴ لفئالو ےھفاف
 د-ش رم نالوا یلام ها هیهاا تاق و یل اخ نداو-ام یتوردیبک یف ( داب تسدن

 تواوایلات یمالک وب ةراسعسالا قرط یلد هدنهح یراونار راتف یدنکیلاع
 ,دنزوس شاآرب یساداو یمالک كنادخ یابلوایءب یمادص كانو هکر رروچ

 هلزاو قارحا ینو ردنداوسامو شخولغ هکرد هدننک تیمرکو هدنهد ترارحو
 یلاقو لیق نالوا ل-صاحند فن یارهرولیف هرانا بو دیک ینوطب تاسلطو رلبا
 .ه دشقح یب رش قط كنلوسز هدندیح م الک قح بانج مکتنرداکد یک لاب ورپ

 ثراو هترمضح لوا سا یدروب* جو ی والاوه نا یوهلا نع قطنامو#*

 لیگهو لاک ارب ژرولوا لماش یسانعم كن هع رک تیآوب یخد ةنعطذ كرلثلوا لتاکو |

 یاقلاو یها!جو هکلب ردلکدند-فن یاوهیسادصو كئاب ید كنايلوا نالوا

 تز ار ندینشاح وب و هیئوط یزوس نالوا هدنزوس كل رلزوب کره سرداب ر

 نورد او هسا-تقا ین ی رانانف هک نو لوب قافو و نوساوا انف هيت ط

 یراق دزو داب ت للانالوم ترضحرلمهف یب ضعب رد هلرسو هناا ییایلوا

 هداباوا قد رط هک قوب یرریسخ راد هناپب بودیا لی واتورلشخا معز اعددب
 رد قح مک اک راک * تاب # ر د-ء] وا قوب العا بل ظ ءو اصذا دتصعع
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 وایو ص ومس# ھل رابح اےص هد اے م نیم 1 2 یاسعلا وه ر ,Sil مط

 هدیهش وهو معلا یل وا باو E Fo نا یر ڪل لالدقنآ * هک.دروس

 ردراوق> رک ذو هوم نوعا یحاص مع بلو هدناشلا مع نا رف و یە

 سا نوجاهسک نیلا مع“ یاقلا ہدااح ییدداوا طاح ا-:طاب واره ظ دوخایو ۱

 هدنراتفک كناباواویرارسا نال وا هدنآرق ه- ھه. نیلوا رولر, ید شوکو يبلفمچ |
 ۱ نم روم نو ناو خو قوم لق هد اش یراتا یالوا

r OSEنشه رطل موی رک وا ی  
 هرات نالوا قاطع ضف رهظءو قح تاا یک ی یە رد# رعد : ی د یناجو

 ر وتسم ن دن ناجو نداج ن مکتنرداکد ر ود ندرگ الک مز نهرسمزب هکر ارد

 نلروک هلا زوک و ناج هجرکا ر-اکد روند هکهروک یناج هب هکر نکیاردلکد

 ند ندٌیثیح و لکد روت س٥ نداتهج ی ال اک صاوخو یف سهنءرسدن نکیلو
 نارق هاکعد ( یب سان حورلا لف ) ندیم ام اماردنابا# حورلاج ندنس هنآ
 رد ا و ی ج رد اکی یکیدارپ وریخ ءدنا شلا مظع

 نا ۰ 9 "اردو یودت لع س ؟ ره نوک ےکنا ردسش# هلوا فقاو دبهام كاو

 هداد ردیفطامسجر حورک لرد یس ەد ندنیماک تم نوعگناردشم هل وس ها |

 # یک يکيدلبا نارمم هددیدح كراو هدم-۶* كئهدو ,ددرو لر وهام رلد ها ناب رمس

 م 'ے۔ > الوشر ۳ هکر رد * ڪا او ثلا لا ن. نیماکدل واک هياعو ۱

 ا دلا ءو ل و ربا لوو یر و لدمیرغت ۵و

 . لش رواواند ذفا هلا نداء * هغ ر ماجا لوا هاا یوسو نوک «ندب

 هاشم ءزوس یک اوا یخ دو م ءلا ی نعد)اودر وا ییدرواا امد دلا یفر 2 د ھل

 دف با : یی + 5 یک ین عاق فرطا ره وح ح ورا 4*62 لاقو ) ردزوسر

 حور ىع ( ةرابعلا هنع رو ال اب هللا ر یی + ح م ) د ن لاقو رطذديفو

 ردصو رداکد زاج ترابع ن دنا رددرل ش ید داوا لقتسم هم: يا روا

 كذبا ( یب ررمآنم ح ورلالف ح ورلا نع كونیو ) یراتیش> یوئلا نیدلا
 نداعم لسو هيلع هللا نص لوسر ترمضح هک هسعروناوا لاوس رکا رار روب هدنرسفت

 لواباوطا یدالوا عنم نوڪ ندح ور تةة> فک نکیا موهف میان و مولع

 ریمغپ هکرلیدید هشب رق ناح الا نی رطیلع رلبدبا دو هب موفراثلو" لئاسس هد اعز
 باو > حک یورو ینینرفلا وذو هک با۶۱ كيلا لاوس ه-:ساج وا ندزکء
 س رایدلبادا رم ور یناوا هنع توکسسو رابدید ردربمغب ق> هسیاررررو
 ناب یتیراهص هرلنوب كند رقلاوذو كفهک باكا مالا هلع ربمغ ترمضح

 كنالعو كخاشمهدنف>حور ( ةب رولا ین مهلا وهو ) ىدلباما هبا ىس
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 روم: هاا ت الر ېک مال و هدو هوم تدص سد ردتةص كاكا : مال ۳ ر

 قطو ردرل ٤د * یر ادقم ی هثک كاك موا رولوا ندلمالآ 4 عرصع*

 وب دایلو ع دار وااک ندنزو )ع :â ) نو« دلوا تهالع هتذیه>رارمسا

 را ید # تشک مهاوس>ناهن شاوخ لرغ ردناع و رم * یرارسا
 هدف انه كنانالوم نرم ف > جد دهاشرب هنانعهوب ےکتن ردرلدلوا ریش» هبا ەھوب

 مج نا نه نار اب راد رویای ااه هلارا ترمه > لوا نوکرب رد شوا دراو

 نطاب رد نم مالکزا هک ما یشوخو قوذنآ نیم هکاب ماش روط>رد هک مدت

 دیس ؛ کار یهوخ آو دبا تر کار ق هذ راھ ها دنز ی رس نم ناد رم

 مالک لاتوابلراو منا راه ی ات رب مةوذ رآ ۳ هک دب ,ازکاهرکش 2و دب راد نعنع

 ہہر سا نا واملاطم هنت فص رارمداو تاذراونا كل ءاکن» ںالوادخ ماج تدا هس

 نو-بلوا فداو هث رارارمسا ندن را راته رظا منع و كاب رظد هئ رلعالت ةا

 هل هللا ىلج دقل * رارروب هند هللا یضر رقاب د نب رفهج م اما نوهکت

 ادب وهوا دب هدیناب رمال ماطءیهاا "یک ره٥ نە «نورمصب ال رهنکلو همالک ین

 كناسیل وا الذکر دانیان مدنس هدها شم كلا قاخ ترصب رصب وب نکیاورد

 ر دک اک درورپ راونا رارم-ا نالواهدنراتفک لرلناو ر دلج" = باتج یخدهدنعالآ

 لوا عاط» هنبراونا كرلنارک ردیمراو تفرعمرون .د:- وکو مشج كةلخ نکیلو

 زدنراتفک كنا وا را ردراو تفرع رو « د! شوک و مش هک كراف راغ لواما

 لو نال وا ماکو راواو روع .شهو ردتااحو رارولوا ففاو و عاطم ھن زارما

 یارب هدشا نان دو>ایو یوه تخ رد دامان یاد وجو كنا هسا هدناتیح رکا

 ندفح یرارساراونانالک هرو هط ندس:هلخ تخ ردكناو زرداد یبا 5

 زا ایله لوق هللا نا ۱ یاوعثرب یراتفک نالیق رودص ندنقلح یانو رازولب
 هکلب ھے دا لک د ہد رماح ماکنم رکاو راروابق عا ندا عم دوو ( هدبع

 ندنرظاسنم ك ءال نالوا هروطسم لوا هدارو طم هدفنا و بلک یمالآ

 یدوجو دن عا نشرب ارب ز رو وب عالطا هثنتیع- وررواوا ففاوهش رس ٿا

 ةباتکلا فام سپ راو یدوجو هدیاک راو یدوجو «دنرابعوراو یدوحو هدلامزاو

 هناسبعالا فامنامزالا نامو هنامزاقام ةرا-عا این امو ردیاتلالد هنرابعاا قام

 هلفح اسغا عج هکلب رولوا فقا و هناسبعا ن دتنانک ف راع سپ ردپا ثاال د
 E قالطالا يلد هدنابعاو هدنامزا وهدراهعو هدیادک ندایشب < یل دلوا ماف

 رواو او :تعم وب یدروت رداگدرود ندلان مب م م كنائو روا هدهاشمو>
۱ 

 نوعکنا رواوا لءاغ ندا :ءهوب باق نیابق هدهاسشءو هاظح الع هدر ره ْق اما

 تا زا مساوی طور د نالوا دود وه .دن دی مال هاش لح ی ید بام

 ٠ مظع ل <
 ی
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 ا هب رالا 2 E زا ؟.۸ ai SRE BE ال اغا م دو اطعنا

 ۵به ول ناو ثالذل دوو ۳ هلل هانا هع قباساارخاو هجر لع

 یو و یی ندد و لب ىلا نادش رم ندلحاوب سد گ هدرط نم الذ

 لواو رلرا وس ن دته يھح ناسا مھ نت | بسح هشرپ ره بويعا يرد

 قا هرلنوب هج رپ دم " ید دلوا لماک نم ره نکیل وزرلب ت وعد رانو هجاح ۱

 | تسج نم نوردزا * نمرابدش دوخ نطزا ینکره چ یوم # ررروبب مکتن

 دش رم نالیقنالا هلا هيهلا تامثثو نالوارپ هلةح تاق کد یر

 د دیت یم رره ین ایا هچرکا ای یزوسوب و رلپاربرقت توب
 یدک یسبربرهندرلنوب نک لو مدلباتبحک هلانالاح شوخو نالاحدبو مدلیوس

 ردن تالاب دوصتهو یدابد یمرارسا نالوا هدمورد م: بواوا رااکب ند ٽظ

 یتیتقیعح كشر هکلب رفلوا مهف ردنیرسو مع یتمیعح كشر هل طارز یدلنب

 نظل ناونظا الا نوع نا (یلاعت هلا لاقاک) ر دکر ک لهذا وا لصاو هنرمسو هکلتب

 رظناو لعاب الا كرا ىشلا ةةيةحوه قلا ناف یو ضلال اق( أيش قلا نم یتغیال

 لبا كعد ىتقيق> كيش قح (نايلمعلا ىف هبقرلااناو ةيقيقلا یفراعلایف هراتعاال

۱ 

 ۱ ۱ رولبق سابق هروک اکاو رول یا یم#* ی ۳ یرانوبو رولواراب ندننظ یدنک

 رعلوا كارداهسدا وب رار د هتیهام ید داوا هدیعالا سن یقيقح كشر ىدليارمەز

 تایل یراّتعا كنظ ردقوب یرابتعا د هيقرةحفراعم كنظ سپ هلبانیقیللعالا

 هدسنح الطصا رنو یراّتعا هد هیفیهح قراعمو ردهدنابیف رعو تایع شیو

 فراعماما ذیلتف یامناکایلع> كلءاج هکر ریدهبایشا تایهام نالوا هتاث نو ايشا

 كناياوا سرد راو یرا 2۶۱ ك: طظ .درلنوب یک هیفرعو هعرش ثحابم هد هیقیفحریغ

 دوب كسایفو رظ ردتاف- فناطاو يهح یفراعم هسارارسسا نالو | هدنورد

 یذکا نظا ناف ز Ce اب ( لسو هيلع هللا ىلص * ریمخب نوعگناردقوب یخ دم

 کر دمز ال هب ھتي ید موالصاو هت هوم ھزار كنايلوا ل یدروب (ب رطا وْخا

 رارمسا مرګ وزاد زاروراب هربذوبیح هاب لص لعند بلع كرانوب و هیلبالرت ی ط

 ۶ | هوي لوب هژوهرنالوا نوفدسم هدنرامالک و هراونا نالوا نور «دنرانوردو هلوا
 وه و 2 رود ت قم

 تی بم رج ۱ هک یواشم ۶# زردوب ما ؟2ن هنا وا ىلع رداکدرود ز دنرا راتفک یراربسا درلنو | رز
 مو ن د مر I ۰ 6 $ ٩۰

“U 

 ۳ ET اس توش بنود نم "دلت زا نه سم

 ۰ ارج 2 2 رھن ل ودي ناک ردي اوضاأب راتفک دا ص ندهلأن هد و و ردیاوج هرد-م لاوس ناک

 ۱ هدیشلفو ملدا وجو تسج هجر یرارهانالوا هدنرانورد كل رانوب هکیدلک مزال
 ردا وسام یک ین یو رد هک رارریو باوج مادبا مهف هازب ین هیتی> یفراعنالوا
 رد-اکد رود ندس#اب می مرم منی کر واوا لا یالکو لعاک یو نا وا ىلا |

 4 دل 4۰۶ 4 بیو
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 نلوب هرهبر یربغ هذا هنره ادعام ندنکیدلبا بسک رشو رخو رایت ید هنا
 دیهسیفصت قب رط لعاک جش داشراب لءاع كالاس هکر دوب ربس نالوا یرابتخا اما
 هتاہلو هیر هتف تفص یسح پولیف لاهتشا هنورد ةسیکزتو تولوا تل ا س

 هل دحا لج بات بولو للاخ ند اوسامو رایغا یترمسو بولترو ند هبئاویحو
 هاکنآو رواد سد رو رواو هد هثشثوب یتفیقح لصا ودنک هدق داوا رونء یتطاب
 یدلاق رود ندئلصا هک هوک لوشره كاانالوم ترض> سد رولبق قلاششآ

 د یونثم  دوادا سوپ ل لصا دارم ندنسهعد رلبد ورک ییاصو داکزور
 هال وب * مدتش نالاح شوخو و نالاح د تفح # مدش نالا یسرعج رب ن

 رایدلبا ناب ینلاوحاو را رمسا كنيلوزتو یبورع رسو كداعەو ادبم زی
 لاق یناتسدن رارمما ءراناو یبرالتف ثفلا هلباد و كب كراناوا دش رم هد وب

 نالوایلام هلبا هبها !هعلو یلاخ نداوسام رابفا یئورد عز رار دیا نایب نب رالوا
 زارا هدهس عرب ره هدک ولس بنا مهن, هکر د تبالو "ییاوو تتر یلاع دش رم

 ك دب صر رهو مدایق هلا هل دحا قشعو مدلوا ناب وک ندسیقرف> ناتسدن

 ندنتظ ودنکاکب سک رھ هنب مدلیق تبع و مدلواتفج هلبادی,و كبل ندنسلاها

 ندسنیعچ هکردزاچ هدوب و ردربخ هتیب وب ثبب نالوا هدندشهبام ارب ز یدلوا راب
 ندنالاحدب و ناراک وک دارع ندنالاح شوخو هلوا هک ذئو ظعو تیعجج دارم

 راکوکت هسا وف ) نینمولا عةنتىرا کذلاناف رکذف) سا هلوا نایصع لها دارم

 ییهیقیقح رارمساو راردنا رک ذت ندش دحا هت رم ءاباواو ءا لا ہرا: ءۇ نالوا

 هسا ڪم # یرکذلا تعغتنا رک ذف * ید هلاح دب ةابصعو رایدتبا ور هت هرلنا

 ردو رشتو راردیک هنعالعو تج ره بناییوز رد اراتشا ا حصن تظعوم

 هرزوا نالاح شوخ لال اح دیو راردیا بیغرتو صا رگ هل صا اع هاککا

 ید لک للخ همظذ هد هسلوا ريخ ان اذه عع ردراو ییظع تک هجر ندنع دقن

 كرلناو رولوا رکذم ییسغداوا مزال هرانا رکذتو داشرا ادا هکر دوب هتک: الوا

 سماق تہعص هلرلنا مدعم نوعا حالصاو یسملوا عدفت هدهی رتو داشرا تره
 موق كشاوا * هلبرلناک رب رپ تبعص دزرشآتربمکا لوارربقفوب کات رولیق راعشا
 ندقح بانج نوجا یرلقدلوا تفج هلبارلنوب و روا هناداعس مھ دلج ینشبال
 لاحد نالوا بب رق هتموص داشرا هکر دو حد هتکنرب و رهروک ترغغءو تب اده

 رج هسغنل ملاظو یصاع ضب ارپ ز ردلواو برفا هرانوب ندلا کیٹ نالوا دیعب
 تعاط لاح شوخ ضب و رواوا نیس هایاواو هت روو تجر هل يبس یراسکناو

 رامشا یهتکنو رولاق رود ندایلواو ندغ- نوحا ینب دل. داما هنحالصو

 ٭ نا #



 فر
 هد دم لوا هکر دحاتح هر هه دوم ده , فن زس تا و * شا وخ لصو

 روصو زرد اما بر هنس ۳۳ كس لوا هکردراو یصاخ تبسارب نوا

 نداعهاو رردنا قالطا هه یهلا ءاعا روص ها" نایعاو رار د هب هنا ن نابعا يلع

 ربما مسارب هت روهظ هل-تفصرب كةح بانج هکلب ردلکد ملت شأن ءاعا ون دا رخ

 ۱ اعم نیو مل الثم ردیمس* نيع مسا هدرا: كيهلع فلاطوب نوجکنارر دنا

 | هلک ۳ یرب رهند هنر حو هیاکنادیعا سد راد هسدسعاا عم تاذ سودقو

 كع هنر ر یسضعءبو كل _عسار یسلصعب رد رهظم دا ةمااندفیرحو

 حوبس هکن الم هورک الم ردب رهظع كن امسا می ناسا تقی اما ر دب رهظم

 لدم محسن نحو) نوچگنا ردب ره غم كن هیبلس ءاععاو كني راما سودقو
 ك راعا زب ردو ریکتعو لسضء مسا نیط ايش مزو رایدید ( كل سد قلو
 (رکتساو یا) هدنفحو یدلق مق هلم “ا زب نعوبد (كنرف) ن و نا ردب ره ظ٥

 رد هسحءاج ییهداضتمو هلبافتم ءاعسا هلسجوب ناسفا تقیق> اما یدلوا لزا قیآ

 ك هفلتخم ءاتساوب هج رک ارولوا یصاف هاک و بب رف هاک و یصاعهاک و عیطم هاک نوه |
 راک هاش ر هدناره هل ءامسا مک و زواوا رهاط 2 هتاسا تعیقح ییاکحا

 لوا رد رهظع قارب یف هدنابعا ثبت رع ةدح لص ناسئارب ره نکا رولیق
 هکر د هل تاع نادسااکا ااو رداد ب رعو موکح كنا ناسا لواو برو ٌءاح هالا

 كلا للا سپ * منم تراک رخآ ت تشک زاب * ور یه اوخ اره یزور دنت # تب # ۱

 ی روصیب زا تروص * یوم. * رولوا ینه اکواخدر ارد سا نوا 1

 ردنلصاو هسا لدلوا le هر هم دم وب سا # ۴ نومحار هيلآااک د دشزآب# نقر دم

 رش (هرخالا ىلع امم دحاولک قاءظناو هما و بادہ | یک ) * هنسک كلب ۱

 دو رقم ةرادک * ی ورعاک اه و لو ندنایعا ناتسو رواوا یرودلولسو ۱

 فن نالن تراس نالا بت ره سا روی دعا ود ۴ ةزك لف ةحهوتم |

 ےکنا ردیجو رعسوق فصن تیادب دوچو سوف

 تدحو زور ر ول تیادبو ترک بش تاط تیام ناسسنا هکر اید یخد رجفلا
 | شرعفلا ملطم * لظو رولو خزرپ ناسا تسه * یونثم * لبق ای زدنشاوا عقاو
 نکو ھا ناکا بن عآد ہم كاایحو رعو عوج رر .سوب یب# مهدنتفک ن زا

 عاطم عماج خزرب هاما نو

 شب وخ لصا كترضحو نایعا ناتسه"ندناسنا هبث رعهکلبس یخد ییوپهسک داب

 رد, راسرتخایونرب و یرارطضا یعوئرب ردهرزوا عون یکیا مس هناهج یکیدید
 یداه ا هتداراب هد د وند تشو هتسوکر هک ردلواارمب ی نالوا یدار رضا

 توایق و ینآ تواک یرار طصا توعيالار 4[ نسا ردیازسهرز وا یسفن یاض أ 2

 هنیا ی ین زهرا هکلپ ز زاوا راده CEN کو نوک میش |



 هس 46 یوم 2۶ قیفدللو قبتصلا اذه لثل قیفوتلا ىلع هلل دجلا ۵ رولوا
 لّزتا دعب س ( قایتشاو درد ح يش عوکبات * ینارفزا هجرش هحرمث مهاوخ
 یلاخند اوبسام ینوردیک ین * ةبرمشلا ةوعدلا ماسع ىلا ةسيفعفطا ةبترملانم

 نالسیق عاما نمالک كلا هدلاع وب تدار یلاع دش رم نالوا یلام هلفح تاشو

 هکر رد هئزو درم نالوا بلاط ینر ارمسا بودبا عا تلا ضرع هتقیقح ناتسدنو
 نب رانلوا مورحم ندنس هدهاشم قیفح ناتسدنو رااق سوبح « دیناف ماعوب یا

 هکمزتسا هنیکسر و هدیک ېب سر هکلناحرشیلاو>اورارسماوب و هک و«یزروس وب
 هبهثسک نالوا روتسمو لباقر هلب وات هلوا هحرش هح رش ندنفارف كنيَقةح را

 ههسوک نالوا ولتفص و ینزارا كناو ملبوس یفایتشاو درد نالوا هت رطح لوا
 کا یراترارسا هسرلوا دبعتسم یب هیت معو دیفتسمو میس رکا مایا حرش

 * وکز ار رع نالوسر نا ٭ یونثم * رای حرمثاکا یایتشاو دردو یک

 هنوک هچ ناشنلاسرزا * یروان هکاجم ناشاهیداات * وخ لیفامسآ دنهاوخ معسم

 ناوبا * دئلب ناوباز ناشی ادن دءاک * دنسبدآ یمه یک ناشب داره * یروخرب
 لدکی هد-ءلط یقیف>راب ییدا لصا كرانو و ردیاصا ماقمو قییفح ناتسب دن,

 ین مدبمدو ناب رک یرازوک و نانریسهنسو قلقلر «دنفشع نا ی هلج و قوا تمعگیو
 لپ اق هننزوس هنزوسرلذوباتر دقاتدادعتسا لرصح هلراتنص هل وکو و قلو انالانیک

 كلذوداتسال اداشرا هیلب فود ادعتس الا لیصح الوا كيلع بحوا ذه تاكا ذ ن نس هل وا

 لامکلا تارا لادم فرە یقح قاینشالان نەرودصلاءالتماوقار هلا ۰ نمداوفلاراسکنا

 لاطاوذ الا لاطاذ فريال لسیف اذلو لاوح الا باا رارسا نا-- مهغتو

 راسوا ا سنج نم ناک نم انفرعا انناطاسو اتش لاقاک لاکلاوذالا لامکلا اذو

 یوش نموج هک متفک * تسچ یتشاع هک یکیدیسرپ * تیب* اضبا لاقو سانلا
 حارعشنایا هحرش طفل نم لتا تدا اذه یف نیسح راشلا ضءبف * یی ادب

 بطاک مهضب و راخز رحت هلا معزو رار کتناو طیسالاب باتکلا موح ربک و رودصلا

 افرام تنکنا مهلاوقا ىلع دةعنالف راضااو عفالاو انااا رعال للا

 نعل اپوا ةَ اطالپ ظفللا ةلالدلا نع جراخ یهربسفنو ےھتجرت ذا رابکلا مالکب

 تانایدلا لها دنع لشال تالالدلا هذه نع اجراخ رسا ناك اذاف مالالا وا
 یی لوز سس نالوا هئاسْا هر ندن ایعا ةت رم تدب یکلوا لفغتالو مهفاف

 دادءتسا ل-یصحو نالوا قاتشع هلاع نالوا هدسین اسنا ثبت رم تدب و و ردن اب

 هدنعع كلوب و ردن. ینیلاح ره ندا داشرا هدهسبموب كرانوب و نالبق

 مکن رد هدشناب, یحورع رس نالوا هنایعا ناتسین هئ ندناسنا هبل تب نالک

 داک زور د وجزاب* شیوخ لصا زادنام رود وک یسکره + یوئنم # را رزوب

 4 لصر #
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 هللا لو-سر لاق هنع ةياورلا ىلع اتا دومس» نا نع رر وربخ كد هب هک |
 ندزس یی *اموب نیعبرا ها نط ف عمج عدحا قاخنا سو هلت هللالص

 هدنوک قرق رولیق عج هد رداممحر رد هنرمو لسجر »ام هک ققالخ "هد امزوکیرپ

 نورد یسهیذاج توقلردام بواوا هدنمکح دحاو * یشنیتجورر+ نیتفطن لوا س |
 بودا صف یجر مفو بوذبا لاما ینآ یسهکسام توق بدا بذج هجر

 دفاع نوک م ) ردا هب رت هلګ ردت لدهلوک قرف یو زم ءام لوا تردق دب هدعب

 م۴ ر واوا یک یس هرابتا شفنیچ ه د ردق نوک قرف هرکصندنا ( كلذ ل

 رایالا سرا كل هرب هنننج لوایلاعت هللا هرکصندنا * حورلا هیففنیف تاللا تلال سرب |

 هک ر وفوا هئفب وج كسح نالوا اص هکلبا لاسما لب تنر !حور خناکا سپ ۱

 ردهیاک ندکلیا هضاقا لععهلاب ییهعیفح تایح هیلباق "هدام .دلعوب نکیل زرد ۱

 یلاصت هللا لاق اک * ردیهلالاعفا ابحاو زن ارز ربیزاحیدا-:-ا هکلم فن سپ |

 ما تده هرکصا دقدلوب تایح نيج لوا سب * یسور زم هيف تعقنو هوساذاف |
 یحاص رتو لفع بوک ییلوفط ماناوبوحاو بو دل وتلا دءډ رایادلوهدق دلوا

 ندداعم ًادبم هسرولیق یراب یهلا تیادهرکا رواوبنی» صر یب ودنکب ولوا

| 
1 

1 

| 
۱ 
۱ 

| 
۱ 
 أ

 سا رروک بب رغ هدنوب یودسنک بواب ارم رغو یتاف یلاعو و روایقرکذت
 كنا هدفدلیف ناغفاوریغن یک یت ندنارعهوب بولی زغددلوای را ندیفیعح ناتسلن

 نت یخ د هرلنا ینارف ك>و ر راردبا هل ندنریفن كنا یخ د یسفننزو لقع د رم
 E وا ماتم هیزود و كلو لفعوو راردیک هشناح یدارم كنا بودا

 * لععداتفوا نزود ر یارجام ۰ یوم * رارروب بودا تراثاان الو« ترض>

 تالرد * درخو تے سە هکبد رمو نزن ا# لعهعو نادبم دوخ سه لاسام نآ

 ًادیم هلندا شرا كال ەر بولی یر ندراه رعود هدعب دو كرم تسسا تس

 ابحا بودبا لز ت هتفرف ملاعوب نیلا طال اداشرا رارکت بواوب لوصو هشداععو
 || یتکیدشود هت رغ لاع وب بواب وا ندسیةیق> ناتسون هنزو دره ندا دصاو

 0 رر رفت كلا د رلنوب هساپ یس هلب ربفن هاو تیم رکو ترارح نوا داشرا هرانوب

 * یوم * رارید بواوا منم هلل وعض* كتابا و ررولیف ناففاو هلا ندنریقن
 ءاشاب دوب ده* # بلطزا عدو دازآو عراف * بشو زورزا شاب هک یزور ذبح
 ار هلج * دوجرح دمآشنحرد ناهک ات *دوب وع یلکب تر ربغ کح# دوحو

 «دشزاغآییود نییآومسر* دشزاتمهزنکءو بجاو*دومندوخابدوخز دوخرد | "

 ,روکذ«یناعم هلجوب* رت روج 6٥ سکے امزا تیل * رفس نی زارابزاب يدرگنرک |
 ندناتسدنا یسعم ارز رواوامهفنم ند ظفل ات ی هددنا ہد ربب امان ناستسهنزا اک "

 كعدرهلوا نالات یدعُش هکناهت ردهدیلا نژود رح ندربقن مب یربد دلدیا عطق نب |



{n} 

 ه دنگ د وجو ب ولد یلب یرادةم ید ادعنسا یر ره بولب نی رای ر بوذا
 بولو حوتف هیت ندنرلپ ر بوایق فر اع هلیعو یدنک حو زره بولوا

 روهظلاک كئيتاذ لیمو هیبح تکرح هدفدلوا لصاح تسذا لاکیخد هلبا ملاعوب
 ملعو رايا عطف هلیمک> كنعاب مسا ید ندا اموب ی رانو یهجوت هرا-هظاو

 لوهع نالوا هدئس ہہ یھ لاجر سس رروتک هب هب وام مارجا د ندلاثم

 یونعهو رارولک هی لا هلتناحوز ناساندنرمغت كلا سوشا نالوا هدنس هل زما تنو

 بوروک بدارضو بئاچ هعن جد هده وامس مارجاو هدلاثم ملاعو رارولیفناسغفو مآ

 ی د ند-)اعوب یرادا ےکحو میلعرپ دقت ہ دق دلوا لصاح تسْا ید هرللاعوب

 ند رلتعفرو تزرعوب هدک درونکه ب4 الث دبل اومو هرصاشع اع بودا عطف

 نیمزو ناسءسآ نالوا یکن زود ره هنشدئاوا در هدیلفاتسلا لفتسا بولي ربا

 ةرب رهوبا ی ور )سو هدیلع هللا یی-صیبلا لاق اک لوا ناب رک و نالات

 نوضرالاو نهبلعنعو نهف نمو میساا تا ولا تکب # اع وف رم

 یماکب كنيم ز و ناسهآوب ( رفنفا غو لذ زی زمل نویلعنمو نییف نمو عیسسلا
 هنقارف كشنمومو اسیلواو ابا نکل و ردشلوا مسقاو یخد هد هسعرک ترآ

 تکباخ) یلا ەت هللالاقاک * ردینک تنج هرلنا ابندوب اریزلکد هرانلوا یاعورفاک

 نی رسفهو اصعف نییمزو ناعسآو و * نرظنعا ون اك امو ضرالاو ءاسلا ماع

 هال ا نم انلزناو ) هرب-- ةت ىف یواضبلا لاقاک ردرا ٹا هیبشل هلزود ره یخد

 هتتشمو هللا ةردقب راّلا ج ورط ايس ءالا لعج ( رکلاقزر تارا نم هبانج رخاف ءام

 ءالاف عدباوانا ويعا هفطااک اسهاژ داموا هجا رخ لابی با رتلاب جرلا نکلو

 اه-هءاسعجا نم دلوتي هلباق ءوق ضرالا فو "لعاف ةردق ءا.یسلا نم لزاستلا

 بودیا دلوت یخد ندنآ واک هضرا نطژ نداع» بلص ناسنازوب شب (راثملا عاونا

 ترضح متن ب واک هناساا هرم ید ندنا هلالا وح ید ندا هناسب اع

 دک زرروب بور وربخ هلرلت وب لده هاك هناسنا بے ندداچج لاء نالوم

 نوچ ینابزو * داتفوا ینابثرد یدا-جزو * داسجج مافاب لوا دما * یونشم ٭

 *شیناسلا یوسناویحزازاب *دان محه یتا لا شدعان * داتفوا ناویگ

 توق هلام نالوا لزا ندناوهیواع "هلءاف توق الثم* شیلا د هک قااخ نادشکیم

 هدارا یال لوا بوداداوت تاب ندنع اجا كنسکیاوب بولوا مه هیطرا *هلباق |

 ندناویحایو نفیطا كالا هده بویاذب تما جو تماس بوب نا ويح هللا

 هفطذ ندسنس هلصف كبار مطه بو ناسا نسفن كتهمقل نالوالصاح

 نسطب بوئیچ ند هرم پئارتو ندلجر بلص هدنماحت نی> بولوا لصاح
 هی اس-فا بت رع روط دسمبار وط فب رش ثیدحوب میکت رواوا جوز# هد ردام

 چ مک و
 ا ا



۱ {N} 
 / اقح ردراشوا یم ندنر یرب بواوا دوجوم هليا یل دوجو نکیلو رد راه
 نایعاو ايشا تیهام هد وا و رود هاذ تانوش هده رھ یاوا هنادوحوع

 انورح اک ٭ تدب # هبضر ربکالا حشا لاق اک بولیقربیعت تايلاع فورحو ها
 | هوه تئاو تا نخ وهیف تناانا * لبلغلا ییعا یرذق تاسلعتم# لمن ل تاملاع |
 | ترمز هکر دوپ یساسعم دیفعو رجوم كاب و * لصو ن۴ لس وهو وه ی لکلاف ۱
 | قدفلوا لقت هک دا هبلاع فورحو هیبرغ قبافح لوش ند هتباث نایعا "هلج دملک | ۱
 *وورذ ۵ ز هلق ديا رایج دبا قاعتر و قدنلف دوحو قو هلا قلعت داجا ھل

 هعبس ناهما دا ره ن دس العاو تافصو ایسا دارم ند) هلو هدست الدا |
 هدنناش كنا هه الا اهلا هک هلوا هبییغ حتاسفمو هبناذءاع#ا دارم ندستس یرذو ۱
 نسنمزب وس نسنب نی یناسسنا دارفا عیج هد هیناذ بت رعو, سب رد ترو |
 دج ج ینەتاث نا-عاوب رددحاو نيج ددعتمو دحاو باقو بطاو رلکتم ۱ هد هب روب هک ليف لاوس هرکصن دقدناوا لصاو سب ردوا هدنوا یسبلک نسوانسو |
 » تانشاکلا لكن الا ارمصو * ایفخاک ام دعبات رهظ * تالفاس روطسی ان * ۱ تایلام افورح اک دقل * تبب * زررویب بودیاریمت هليا تابلاع فور> ید ریش |

 الوم ترضحاما هرخیلا # تاسنکم تاش اکاناف * ا-فح نخ الا ناوکالااعو
 ره لده هک هتین اسسنا مع مان بولوا عسطق ندااع وب 6 رولوا هوک و |[ یعضوت كنانءموب رد هیبشن هییاوراو نایعاو رردبا ربع ناتا هه یهو |[
 لاک یناذ لیمو هیح تکوح ادنناسپ رردبا رر رفت یانو زفت یکیدلیا ہدلاع رب |

 هر هرزوآ یمهیزالع ذسیلع وهام یس«یرب ره بوروتک هسلع برم سدقالا | شبفلا دطساوب ی هیاذ تانوش وپ ندتردحا بت ره بو دبا اسضنقا لب او الج ۳۲
 ید ندنابیعا ناستسین هرم هلیا یسیلجت كتاب و یدبم مما س: هدقلوا ||

 یرلقدلوا هرموءو هلا هلنافصواءا رایدروتک هحاورا ملام بودا مط یراوب
 | ندستیثیح یراق دلوا هلعفعو هلب اق تانک« نایعاو هاشم هن اد رم ندساتهج

 رالع اک کت رلیدلبا ناسا ہلا هل ناسا درا ندرت كنآردلنام هناتز 6
 هدیلات نز ود رم مرزا * دنا هدب رب مقرف عشات * دیک تب دم ابهیآدج ْ "ن ز ٭ دنکیم تباکحزاخآ هک ین ٭ یونشم * رابدلیوس بوروتک همظن یباتسوب |

 | ایا همهنوح * تاعص و اعا ز هتشک لعفنم * ت انکم لج نایعا نر ۱ 1 تسج#دوج و راوطارد لعاف دوب ناک * دودو یالخءا ادم تسک دلا ۲ -
 « نطولا بح نایشرکن اب رک دش * تسادج دوخ لصاز كره ارچ هک * / " تساهلا نادا نع” ردا رەلج *ر وهط ناسا "هر ردناد راد(زوصق یبنایعاو ۱ ِ

 شوک زنا طخ تالا هدلطوب حور رب ره سٍ * ننودم مس دوب نارا



# ۷ 

 رواک مر
 دوخ ران ون سد ءاوا نط ص٥ دم ترضح دوخایو اد یایلوا داره ندیآ هکنو=

 | هل-هجو هلو راردا تباکش هلوک هنهد-نفرف قوا هلب وارد هدنلصو نی٥

 | اینا الا بولی رب وباوج هلهجو جاقرب هلا سوپ را ردیک هنتعم اکشا ندراقلادج
 لاو>او رد هلتسسن هب هام لاوحا نالوا لوص واال و یراتاکش كناباواو

 | رد داشرا هتلطع دا و هیدن هثلفغ بایرا داره ن دنراکلیا لش ییهیضام

 هدرا سيا قرفتسم هند>و نيد هج رکا رلوانک٤ لو صو لاک هد وند هش وابا

 دوففم لوصو لاک هلوا دوجو» هک مادام دوجو نها رپ سبنموق ییمکح نيقب هنب
 | ندنا بویایادع یرلقلا دد یت رو ھه نیەت نالوا عتام هاو لاکوب سب رواوا

 ثلاحرب ولذا ندعلوا قرغتسم هدعج بارم اسیاوالا دنع اللات رار دبا تیاکش |

 ندنرک تفشهو تهاکو یرام ندتینشاو تراش هد هبت رموارٍزردقۆب دا

 بت ره نوختا ساندا شرا ند-هج بره یرلنوب هک هدستقو لوا رارواوا یرب |
 تج زو لا نددب و كبو راروابق یهنرموند نکمو نگر هردنوک هریثو قرف
 هد هسرارروکه درک یتدحو هچ رک | رر واوا فصتم هلتاف التخاوتربافمو رارروک
 م السلا هیلع یننرضح مکتن رار دبا تیاکشندنآ بویلیا دعراقلادج یب هبنیحوب

 هک ونلاح یدزاروایف تباکش ندرلقلادج وب وید ( یتدلن لیعاتیاو قاخا  یتنیا )
 بود بودنا عیازع» هعچ ماقعو یدبا حملا مچ ماقهیرا هبا رح كرن لو
 هنتافنلا كننيلع*یلاسهاو نيب رقم هکن العو كنايلواو اينا حاورا عیجو كنقیفح

 هنب رقع و نعط كبهاوباولمجوباهدقدلرف لب زت هننک بن یعنکیا شلوارک وخ
 هعذاو تقرفوب ید ( تیذواام لثم ین ی ذواام ) نوگنا یدرل-شلوا التب
 مهفاف در هسا ,دّنلصو هحرک اردنف رفت متوءد بت سهاریز یدرلشابق تراشا

 یو نیف اما! ناطاسلاقف نیفیلباهللاو هيلع سقو نیدشرلا ءایلوار اس لاو>ا

 | *۰ دفی رشتب وب * دن هدیلا ن زود رم مرفلزا * دناهدب ربب امهات ناتسینرک
 بت رھ ردلءاش ہد هغاوا نایعاذبت رعو لاق د هساوا تیدحا بل دا مه ندناتسبن
 ند هسدقم تاذترضح هیهلاتا وئش قداقح هکر رد هنهج ی تاذ لواتب دحا

 | هبن یو هاك دوو اثیعالو الك الالصاو هيوا زام ند سوب یصضع) یدو

 | بیظ ردیس هبت رم ایفا ک تنکو نیلاسلانع ی یش م٥ نکو هللا ناک

 هب هبن موب س رردبا فد رعت هلئرابع یلاثما كوبو رزید ید لوا بیغو تب وه

 رار د ید هتناث نایعا هبا رمو یا نیعنو ینا بیغ هپ هبت م نالوا هرکصند هبن حول

 سا یدوجو ها یخد زونه کرددیهلا ةیلق روص لوش هتان نا اا



 کسر
 ف رام دوش وب و ردط وب يه هندوحو كلا يا ظنا كن و دروماو یدموساع

 لسو هيلع یلص هللا لوسر لاقاک *ر دطون هکا ی روھ كن هیوک فذ .طاو
 هللا نم قلا هع هللا ىر : دا5 ل افو شبعلا متصالو نیدااماف ا1 رقلالوا

 هثنیبح یلامت هللاو ناسیبلا عج یف اذک یئ عصإ و نبد مقب  ءالوا يع ةف
 ىذلا مرکالا كبرو ًأرذا ) هکر اررو بودا رما هنآرق اب نادتمالا هجو ىلع

 تط,طامو مو-اءلا تاو دام ةبالا «ذ-هریس تف كرادملا بحاص لاق م ةلاب لع

 نيدلا روما تماقتسا اس1 هالول ةباتکلاو قلا الا هما هللا بتكالورا_ خالا

 یاهکر رروم 1 اطخ ہرا لوا بلاط انالوم نرمطح ییعع هجر دعت ول س (اندلاو

 ندنن اسل كنآو تشب |یراتفک ینیدلیف ربطت ورب ر كاق نالواقح بلاط

 هن هليا نهم ناتسلوراب وس هل هللاح ناب زکر وک تبا شا یرارسما نالوا یراج
 دسحاقلا ) میکت رایدد ردوب هدیناسسار كناسنا امکح هاق ن وک رابارب رفت
 ( ناسسالاپ ببرقلا خاب اج دیعبلا غلبو نانا ینام هب ید وب ناسنالا یال
 رابا رقت ال اقو راب وس الاح یب *روک ذم یانم وب |ةنابز سو را ٹا ریبعت ود
 ناسا اکس لق لوا هک هلباع امسا لدو ھ شوک ه-سرولوا دارم یاب وسالاح رکا

 هل.بح شوک هسرواوا دا نم .یسلب وسالاق رکاو رولوا كعدرلب وهن هللاح

 قب رط یلع دارم ندلفاثلات رولواكع درابار رحوهنو رب رقت هناکسف هک هلبااسفصا
 تم اشم دامې هج رردقت وب هلوایدوجو تالطاف دش رمو کال ءاک یو هراءتسالا

 تانکسو تاک رح جد كنایاوا یکی تیبدلواكبناک هیلکلاباف تانکسوتاکر>
 رواوا كع د ك تانا ع دبم نالواتاذلا بجاو هیلکااب یرلنالاکو تاک تانرصتو

 ماو رد *دونع یادنفهک یاعکاایآ وا#یوننم #رابا تاتا نامو تاب اوب میک

 * بر بیلقت هه رد لة نوچ *بشو زوراند لاوحازا هنفخ# دوفر مه بلقثردو
 هراتسالا هج ویلعاءبارو * افزا شدن درا دن لعق # مقر رد دنب هن کیو آهکنآ

 لواقح بأ نج هک هلوادا رم مسو هیلع هللا لص نط صدم هعیقح یتعایلعا اف

 دیبا كنقيقحوب تربضحلواویدروب مقود (نورط دامو لفلاون ( هد تفریح

 هناناک شوقن یقیقح كنرمضحلوا س یدلیق نوید ( قلا هللاقلخام لوا )

 هللاقلخاملوا ) روئاوا ربیخت یدجحو ر هل ءارابتعا یییدلوا ببس ها دوجوء ماقراو
 هل رطرغپ و روئلیف تراسشا هیاسنعهرب به ( یسقع هللاقاخ ام لواو سور
 ردشملا هرزوا ییاسحدجا یتظذلار زر ونلآ یا فو نطص« تر>ندین ید

 همالک فی اع هللالاقاک * ردیا ؛لدجح ترضحنیس س رد شما یخد سا
 لمر اءاعسا ةعبشسب نآرقلایئاعسهللانآ ثید او دان فیفا نیا لاقس)
 ترمضح یساشعم كينزا و: شب هج ربدقت وب سد هطدج ادج هللا دبد رداا

 < ل ¥ < ۶# #ىشا#
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 لاد ع كح وریدنیلبا تک رح هضراهجوین.هب ( نواة ءال نی ذلا مکبلا ملا

 هک ردنلات سلب د ندکسابا قطن ینآو ردالوا رغاص ندعاتسا یسوارم هدایز
 ندقلوامصا كامکبا ررروب هد هع رک تاوب راففح رزابا لارداو لفع نح مالک

 لعهلکناو هیتشیا یقح مالک هک هسوک لواسب ردمزال ع ا۴“ هتنلا هقطن ارز رولوا
 رر#» قاوا یسولرمش كباود هللادن-ع سپ رد ررق» قلوا مکبا هیتا شبا بودیا

 | ردعهو هقاعذ رخآ نیلبا عاش کرار دبا ماویدوئشب انالوم ترضح نوه آ

 رخو رولتروف ندعلوا یسولرش كسانو رولوا صال ند؛جخز یالمکرا و رواک

 قطم یوس *ار قطادأب ج لوا هک ناد * یو * رواو ني تەب سانا

 قلاخ قطعا هک رح * تسان هار فوفوم وڪ قطا# اردنا ۳ « ر زا

 "یوصالوا ردلباق قلوا ترابع ندهجو هک رب یت مل هلک ەن سو * تسن ممط
 دش رم نالوا یلام هلف> هنو یلاخ نداو--ام ینورد یناو قشاعو ین اص
 دما" تدسانم اتاذو اظغاو اروص 4۰ اک ناسا كياربز هلو ا هرات سا ندنیااع

 هک رد هس ح رشو يس ترفص تماشع نالوا اتروص ردراو یس همام تماشو

 نايم د ندر, جاقرب و ردهنوکو ب یراذوردلاحو یرانوربكنر كن هیهلا قاشع
 ردنسلوا هنسب رک هلهجو هجن هقح تدابع یدادخ یایلوا تلذک ردیسلوا هتس

 هک نگنآ ین بسک * تب # یک یکی دید من نم كل رعاش هدض وب میکت راردیا

 ی نی رایصاع دوجو وب رلئوب سب *مدق یابرد جورج میانہ * مدبهددب وک

 رعزا تسن# یھ من شک نتدیدوخ دوحوزا (یونثم)ردراشیک هنرایلصا مدعورلشع |

 هک ر داوا تاث م نالوا اناذو ردرلشوطرارق هدنماقهق قافو بود" ی ھک اےادخ

 یداب و ثعاهناطاو تام نالوا هل و یاخ ندشعو لغ نورد كان مکن

 1 امغلو یلاخ نداو سام یرانورد U E 5 اطو كل نک رد یا نالوا

 ردکن دات روا وا تاب هان هکت امد و ناحاره ردنلام هلا یار ناجغلو یهلا

 دقیقا یف رولو | تبسن هرلذو هک تالاح رارساو راثآو تاکو تالاکر دقن سد
 هنا لاک )رد هلم اعم رهظعو هن> الم تاآرب هداتروارلذوب ردکیلاعتم یادخ

 (یر هللا نكلو تیهرذا تھر امو ( و 5 هدا لص 4 سل ق ف یاسد

 تی هچرکآ لوا دا رھر ھاظ إ5 هراعت سا لب هل راتعا ینییدلوا ش س۰ و دارم

 ندننارب رڪ 7 ے كلف هالو ريق هرژوا اء وب یناصوا ضد یرلک دا: ۱۱ رجا هد مح یان

 یک لانو رقت ال: a رواو | ترابع دتل هاتو رقت هللاح ناسادوخاب و هراعتسا

 رد-قوب رب داک لاخ a اود تفاطاو هباذعم نسح اما دلوا عالم هجر دقو

 ٭ مواع
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 یااتکس و يڪ = ر دما شم NA طم دوجو بفاا > یدروبدوج ولا |

 دو ورح ناال وا ی رب ۸ ط فن تولوا تاذلاب ماتو ندهجو ییدلیا لوبق

 هکر داب فرحنالوابرفا هفااسد ندنهج ییئدلوا قور> لک دیمو ولت قامت

  نالک هروهط ادتا ندت د حا هبت ره كالذک رد هدهنات " هب صو ردفورح لک تءادب

 هبي ند ادوج و» عیج رد ا هل -ه>و هکر هاب فرح هک ردیءا ۲ ۱

 ندهجو ییدداوا هینوک قیام عج تیادب و ندنهج یتبداوا بب رق هشدحا |

 هقناعم یییفرط هک رد دشاش كنا یقرحو وندنیلیح ینیداوا عقاو هدهبنات دن رو ۱

 كاا رھ( مکلشمانا ا( یادنو (ترفع کالم هیفنەسال) مکتن رد شلوا قئامم |

 دععطحا هب ص نُ اجرام ضراسهلانا لاقاک رد-تاو لوصو هاشوه نوک"

 محال دد یوساا طاس *یوطاو یدنعفارطالاتمن اع ٭ تدب *هب دمکا

 یوم قلاه> n بواواعةاو هدنادو> وء جج ادم تةيەح ول سد * ةن وسلا

 هدنالکو قورح ۳ ادم بول وا دوج وه یول یخد هدان فرح 4ساداوا ۹

 رکذم ۵ هروک که قداقد وات یدئلب و ی وام قااقدو فئاطا سم روئاوا دار ۱

 *نیاصا ولا ناهر و نیفر املا ناطلس لاو )4 و ل ر ف 3 كوب م اسو هل |

 یا# شم کیم تی اکش اها دحزا »دک تباکح نوج ی نا واشر یوم

 بودن یا هاجس وادونشرالوا انالوم ترصح تفیهح زارتسا د دننکا نوک ۳ ۱

 تاکحز اغآ هک ین ) ارز ردراو هعظع هتکن ندنرلک دلیا ادعا هلرابع یر ۱

 )هسید ( دنکیارا همغن مدره هک ی ) دوخ او یدبا لباق راهسدد (دنکیم

 دعاقساوب د ونشر نکیلو راد دیار د اق راه ايق رعت هلترابع هلوک هن اشا كو و

 ردعامانالوامزالو بجاو ادتنا هدنف رطو نید نوهگنآرابدلبا اد تا هل رما
 ردیلوآ ما مش در رطو ند ندحراوجو نداصعا ناتو ندرصا نوعکنا

 یصبلانم لضفا مس نا )ا رب کلا مست ف یزارلاندلارف مامالا لاقاک)
 | ىلع عملا مدو 5 هلا قامه رکذ ثی> لامعت هللا نال ةوناا طرش معلا نال |

 ثعبام كلذلو رمصبلا فال ةوبتلاطرش ع“ نال لضةلا لیاد ےدقتلاو رمصبلا

 ج ات معسااب لصق هالو یمعلاب ایلتبم ناک نم مهبف ناک دقو 4 الوسر هللا
 لع الا كف وال رضل او اف رال لقعاا لامکتسا ببس معهااو ضهبلا لوقع

 قه عا نالو رمهبلای ال تسلاتاهطایف فرصت عملا نالو تاسو لا
 هک جا یالک-اس و ( قطالا لطم لطب !ذا رصبااو قطالا لطب دقف لطبت

 یو ر دناوا شاص ن دنءالک قح یسول یش هدانز كلوا حور یذ هللا دند ۳

 ۱ هللا دنعباو دلارش نا ) دی هم الکی ف یلاعت هسا لاق اک ) ردنالقرساید ندکلپ وس |
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 لاما نبا کر و ردلاب یذ صار یوم ترە هکر واوا رداو لاو سر هداروب

 بآ وصا باو> یدانا ادا لا ع“! و هلدچ کا الوم ترم > نوت ردلاکرپ ٩

 ردفرحرب عءاج یتاکنو رارما دعا و ماف ماعم هلج و ول ی” | لولد هکر دو

 هکر د ذر ظر یواخ ۵ ه- ها ی وک مولعو ی هل زمم بکر اربسا عی کلم 1

 ر ولاو لسبحمالاوذب رولا ام لک بلاط بابا لعف بلاغلا هللادسا لاقاک ) |
 باتک هکصوصخ وب هدناحوف هطرربک | ج روح و ءابلا نآرفلای دوحوء |!

 نکم یدارا هد رهت وب كن RH قشر ارس رد لوا كنا ف فرح هداب 1

 نوده*) داوا لاد هربشک لږلق هرذر نددیشروخو هرطقرپ ندا رد نکیلور داکد

 هب رلایقوهو دوو لوا ءابلانآ ا ءابلا باک یف لاق) یدالوارب رګ ن دن ارادة هرب ۱

 هبانک ه قلا مهنفا هنکعو هفرش نمو فد سش فرح وهو دوجولانم ةيناسا ||
 :روسل زیپ نآ هللاد اراالو ةروس لک یناسهب ادا اذکهو هللا سب لاقف زی لا ||
 ناك و فورطا نماهر بغ نود ( هلا نم ءار )لاقف ءابلاباهبف دتا لمس! مغب ةب وتلا |

 تادوجومللةبح> اصلا ءابلا نعي هيلعءابلاو تیًروالاثیش تبأرام لوش ندم وبا انش و ||
 ىلبڈلا فراعال لبقو رهظو یش لک ماق یب یا عا م ادفع یف قلا : رطح نم |
 ءاسبلا ىلع ةطةلا لدتاک هلا یلاربسشپ ءاسبلا تع قلا ةطقلا انا لاق ىلبشلا تنا ||

 ترهظهبو تلو ھم یذلا لع نا زدا تالذک امهریغو ءاملاو ءاتلا نعاه ریو

 اذهقرمشب تالاده-ش دو نالدع ناده اش نازک ناهش ناذدهق تشطر هب و

 ,دنسدلوا ادا 4 !فرحو هم ال کاه لا فورطانم هرغیلپع هنلالحو فرطا

 ردراو اب E نا یخد 4 ھڪ را دعام ند: داوا عماج ییرا رسا هل دج و 0

 نح باج هک هدنفو لوا ردابفرح یکیدلیا ماکناد:اكهدآ یبب هکر دوب هنکنالوآ |

 هدارواسد رلددر و باوجود لب درا د وب ی دانا باطح ود ( ہک دو فسا هرلنوب

 یبیب ظفل هدک دلبا ادعا هباک وب هسنکرب هک نوچکنا یدلوا هاب ادنبا یخد
 باک و سد هلق دا یقاذیمو هل مع نالوا هلا خا ندد رح ول هو الا هلوار کلیه

 ةفلكلا ناسا رسيو فل الا كده ع دد نوعکنا نالوم ترە هه رم

 ده ورک ذه قورح ادا كلو هک یدلبا بیقلت هد ننس هج ابد كعبا ردلج ود

 س) ردناتاالد هفاصتلاو لاصتاا فرح ار ز ردع رک بوبح لاضو رعشعو يدو

 قاصتلا كکلاس فرح فرح هرخایلا هلوا نم هکر واوا تراشاهانلاباب را هدار و

 هدئسلیا ا.2ا هل اب فرح كب اک و بالاتر واوا هر هتل صو .اک رابوروایقتراث | هنااصتاو

 ئوم كنا ردراوتاالد ی >د هث د رد عا قو ردراو ت راشا هنسلوا یوم

 0 ع !تلالد هیالعالعو ردندنهج یتبداوا یک ها هدب اسس تراشا دن اوا

 رهظ اهدا وتفرک اش ترمص> نویکنا رددوح وملک هل رخ فرح و

 م دوجولا #۶

ran ٤ 
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 یقفتسمندلنال د فراع سب ه دکمر و توفو قور هلرادو هدکلیا لصاو هلتهیذح |
 ردلعف مسانیءآ نایب | نعناع او حابصلا نع نغتسحاب صا اک * لک دندفراع ل الد

 ندنراترمض>لوسر هڪ رارروہ یراترمض> سابعنا ردکعد با یا:
 یبرمودسیسو كلام برردکعد لعفا هک رایدرویب مدلیا لاوس یتمانعم تی

 دربال ءاعد اذهو * ردکعد یسب ر كرالاعیا هلبا باج س۵ یب امدوب نل رد هنسانم*

 یسلاعلا هبسف عك نباج ندا 1 اسحوشو # :E ةیریلا اتصال ءامد * هناف
 یفاثم هکرد 3 لوا ار ز علوا در هدنتف ها زد عدر اعد مکیدابا هدتفح
 هدصوصخ و كن امد ول و ردلما باش هد هب رب عاونا و هع E قاشصا ی دناوفو

 یراهن انسآ یاثف كن هناشآ تءالو لوا هکر دهل هله جوو یسلوالماش هبه ر فائصا

 هضافتسما ندلا هفدلوا هدتايح راردیا نينو كرپ-: ندناسان قیهاوا مضتع»
 سد زردبادادعاو تناعتس| ندنرافنم دق ره هدک دنیا تاقوو راردبا داشزتساو
 خد كنیدج نانراووب هه اوخ كذب دح ( مکلرخ یو مکلرمخ یتایح )
 كناعدوو ردلء اش هب هلج یرلءفثو ردربسخ هیانار یائصا یرلت اعو یرلتنای>

 ردلابقا لف یر هناتسآ یانف الاح هکر دوب نالوا لیلد هنساوا لوم بوی وادر

 تحاس كرلالوا لصاو هن را مس بولوا هدنای>و ردرلهجوتم اکا ءالو یاشا هک

 ردرلفثاط یئآ ت افوشک و تاضویف نابلاطو :افغ دوفو هک ردلام آ ذبمک یز هناخ
 امیج هدش دماحو # نیعججا هبصو هلآ ودان د یلعتولصلاو نیل بر هتف دج ماو #
 ردنیسد یھ لرللاع هک ردن وا هوا تاذ نالوا عمجتسم یتافص عیج یدءاح

 نوساواهت رزوا كن .ایگاو لا لدڅ ترضح نر دیسس مز هبهلا تجرو

 یلاک دباو ناف رعلاو مولعلاراوناب مب کب ولف هللارون ناوخالا اهبانیمآ ندلا مود ىلا

 هراکرب ی ده قب رط ناکل اسو ادخ نامشاع ن ۳ ( نایعلاو ةدها- لا هثی اد

 هایم ارس کریس ر و راردا ادا هلمات قااخ ماتا ت داعش مان را هتانا ادعا

 01 لاّکاب ما رج لوا هک ه دلا ؛یرما یزو ر کد دات >

 ث؛د ایف درو اک )ردرر ة٥ قلوارد و عفن یی وژبا سه الا رخآراکلوا هّلوا

 ه د-یطخ عماج دو رتباوهف هللا مسب ہہ ادب مل لاب یذرما لک ( حا
 رارروب هک ردب وم هلبا ظةاوب یخد هرزوا ظفاوب ثیدسحوب هددواد یبا نی سو

 رووا تاور جد هددجا ماما ل: س هو عطفا وه هلند اب هيف ادال مالک لک )

 هک لاب یذرماره نب (عدجا وھف هللارکذ بآ دببال لاب یذ را لک ) ہک
 لاب ورب یب غ یم لاحو راک لواو ردزتبا لوا هیتلوا لاغتشاو ادتنا هلعسا هللا اکا

 یور نزا * زاغآز یاب یذرما ع صو ٭* ت * ردرطخر وررمضرداغاد یک

 سد # دارو ر کید هکناذا زدند # دزب رر دیس رات دصعع * زاوربب دیآدج
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 ندغلوا لامآ هک و لابقا *هل-,ق ۳ ىسانف كنهلسلوا یسانف كنب داا م اسح

 یا كن هب روص تا نوساوا لئاز یاس كنه وندم بسن لوا دوو

 هک دلیف عولط رازدلپ یک یب دلوا لئاز ندقلوا لامآ مک و لابقا *ه-ق
 كنوکب * راصا لوال تعم نوکیل # هيام وب ىلا عا هڪقدغوط شنوک و

 هدد-بلوا دناع هب یوم هم بسا رددناع هش دلاماس> نالوا فلخ هک ر دریم یمسا
 ه لازال هراج مال ررید هیاحهلاو تل." لح یی رر.د هماصتعا لع مصتمردزناج
 یر هاشعآ یانفو هلاخ تحاس كن دلاماسح لوا نوسلوا لئاز یه ردفلعتم
 اجلاو كس# لع هاحاص ارضا یر هناتسآ كنم رلب وهم بس لوآ دوخاب و

 1 هدهساوا دنا هب یوم مو: ۰ یرعع بولوا امت م هب تدهتجا مال قلوا

 موظام لب و طت نوا یماع دنسا كم دنسو دیس مدایا داهنجا ی مالکر دشت

 نیناب را * رولوا كع د نوجا لوا مصتەم هر اصبلا یلوا یوثثم لوا هدی ون
 رلیااب ر هک راصبلا ی وا هلبوا * نیبرونلا نیشرملا نيبو ا سلاو نیاحوزا
 باععا نالوا روهشم سائلا نیب قاطع ردرلپ ارون رلرشرع راب وام“ ردرایناحورو

 هلال هوجو ءدشارعا كن هلجو TE بيغلا راظنلا نوكساا * لکد راصب
 هرژوا تب ربخو بوصن» هرزوا تی> دمو رورح هرزوا تیفصو ییسهب زد رواج

 كرانوب لدبلا لبيس يلع هکر دزااح هد هساوا نوعا هلام رز هغیصوب قلوا عور

 كعد ردرلرضاح هلو رابناغ هدابزو رارظان تیاغب و راتکاس هلی هغلابم یرب ره
 یی كدعاق دوعف ردعج كنکاس توکس ردلوا قلوا نوجا مججاما رولوا

 ینیداوا :E كيناک بات ۲ ر دوج كربطاح و رظان راضحو راظن یک ینبدلوا

 رردقت یک یب دلوا عج دج اس اجو كمك ار مکر ردسیعجج كاف بیق یک
 ررظان هشاقح رارسا ةروك دملا تافص فاصأا دعب هکر اصلا یوا هلب وا مالک

 ندزار یاشفاو رارظا هسانر راعص دوخا و ردرل تک اسو تما ند هاو ناف

 دوخابو رد رار طاح ن ادنع هلبارلافورلباغ ندقلخ هل رابلاق رلنوب و ردراتکاس
 رك * رامطالا تع كوللآ هژرولوا كد رارضاح هل ریبر رانا ندن راسف
 نع هد تلا رل ابل اط یس! رار د هسابل یکسا ردیعج كلرمط هلبا اط

 * ةقناط لاذلا اج تلف * رار دھالک یب ناورسخو ر ناهاش نالوا

 ات اورج # ةنکسم رامطایق نیطالسلامه ٭ الالحا رقفلاد رب هللا مهافخا

 NL لاو لقا ضقآ بن ناب ف ارتش * الاذا ءارضحللا تالف

 ز هلربق هلجج هیلع ُهغْطوب ردزاج هجو جوایخد هدنارعا كلوب ( نيلاعلا برا
 ردیعنع یرب ره كن ه-لعو هيلع لئاض رد رانا زا تلیصف رد راقب رش

 هب یربسغ ندفرام لاد نیلبا تب ادهو داشرا هةح ةحرکا رد رارو كالئالد

 هب و-لطع ردب رون تال لد فراعاما رد یک روت هدکلیا طاب تلط نا ءہلازا

 4 هل تهیه > را
 ا ت الع مر ا کیا
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 بسذ دار بواوا ن وجا عو یی و كنبسنو رولوا كد یدنلا در بواوا ||

 بسارب ادعام قد روک ن تس كلا یتعم هجر د تتوب ردالعا د هباوا یوم

 ردب زی ربت نیدلا س ۳# داره هکیرلترضح دوهعم س۳ هکر دراو جد یس ولم
 كعد یدلبا افلا ساده داشرا نهد یتسادر هن رزوا كسنب راب وعم بس لوا

 تخرآ ياو * دلوا هرا هتسا ندتادهو داشرا رد هاتف هرحذنط هکادر رواوا

 كبح لوا کاوک هک ردراو بسر نوک او * اهءاوضا هيدا ل مولا

 رولا م ھد وا اداض هل نآ ) یسود یدا و j| 9 یذلب ۱ ۳ یوم ی د رلایص 5

 هکر دارو هب هر رکا ایص تای كنا ههساوخ كش دح (سعشانم

 ۱ بوایق تر تراش ن راض هدف یسلوقو قیەح رول ۲! كيا ه رهاطو هرغاظ موجو

 كرلنوب یک رهاظ سعرکا ہک رد هلب وب ھةیقلا ف نب رد راثفنا راونا لاسرا
 * تاب # كضرافنا ید قة تایا اخرا یتساوضا موج ید او ۱ رها یرو

 ییدید# ةرمنلا یراردلا لک ىذه یو# بة یس سو لەي یردسد ۱

 نددصقات لاعفا لزب مل * لابقالا لب مهوانف لز # ردنراشا هبانموب
 نوسلوا هلداز نعم رار د هراد تح اس اثفرد هلق یربخ مه وانف یا ردلفر

 لسها لابقا “لبق یر ها تحاس كرز رع نالوا رک ذ وب نوسلوا ماد هشیمه
 هالو ءاتاکا هک لابقا "هل بق هل وا # ءالول اون اهلا هجوت *# ندفلوا لابقا

 هیانعم وب ردیا فجوت ردنابالو نایلاو نادنزرف دوخاب و ءاضقو كولم دالوا یب |

 هلرلنا ندم رد راج هدقلوا لدب ندنا ردهرزوا ین داوا تفص هلابقا لبق هجوت |
 قلوا لاح بواوا كعد نوسلوا لئاز ندقلوا هيلا هج وتم هتالو یانا یس انف |
 نزور, هالو ردلکد نساك دیقم هداعد رواک مزال قل وا دیقم اعد ارز ردفیعض |

 دوفو * ةاغعلاو دعملا دوفو اهب فوطد لأم الا ذبح و * رد.ءج كنيلاو ةاضق
 هزاع درو یا ررد رعالا ل نالفدقو مکت لود هب یچلیا ر د يج لدفو ۱

 قاعردیعج كانیفام :اضق نزور, ةافع زرد هف رم دح رار و نسانعم لوسر |
 لامآ هک ی ها "دن داعس تح اس كرانا دو ىا زرد هناس>او فورعم بااط

 ناس>ا نالاطو ن قرش نالوسر ردا فاوط ینآ هکزوسلوا لاخ ندقلوا

 لو علط رد 4 ردصمام » قران رذو مت ملطام ت كآ ذک لازالو * فرشو
 هدتد هلج لازالوو رد: عشا كشنوك قراش حاط یتمع ندارد رد رذ ردیام |

 ی )۱ لازالوو رد وطعم هرزوا ی هج لز هل جوب ردراو هچجوچ اقرب ۱

 تست فخاو رج نردلا م ا کرد ۳0 ةر ا ۱ ۳"

 ناب فاخ و نوسساوا ل از یدو رولدا كد هلو د دست | 1

 ی
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 تسارقدص كف دصر دیس هلا: خص قدص ( معو هلع هلآیمرقیدص نا )

 هک لماک لوا سپ هبا وا یسهیاش بذک هدئاوفو هدناعفكآ کر رد هکحرکو

 ردر ر٥٥. قل وا قداصهلبا هغاابع لواهلوا شرف زونک نیماو شرع نرخ حاستفم
 تعارک یس وا قدص ید یدبا لضاف یوولماک حشر ید یرردب یالدک

 هلکعد ییغوا ر یخا هک رد دص ید یر هدد گالذک ردم واعم ندنس هیلع

 قیدص یلجندلا ماسح س یدشاوا روهشءهو فورع» فاساا مماشلا نيب

 نالا ماسس> ( لسص الا یومرالا ) ر واوا قاد ص لبضوا قیدص ییفضوا

 يرهددو یراباب و نیدلا ما-سح ىلج یی ردیس هب تّفص كن راترمصح
 مرکل حشاا ىلا بستن )ردت ددارکایرالصا هکر دب وسن» هعض وء یراکدیدوهرا
 ۱ ادرک تاسمار دما ذه ىلج ندلا ماس> لوا (ایرعتعصاو اد / تسما لاق اع

 ءاف ولا وبا حش دا رم ندنا هک هش نالوا مرک« حا ثمل ا نیب هلک ٤ داب رع تعصاو |
 رد: هانم هرلنایرآ همیرش دل لسو ردب را العادج كنبلچ نیدلا ماسح هک ردیدادغب

 ناوخ داوسو ىدا یا ترځ > لوا هکر دلوا یر ندنیفانء *هلج تال اک یلولواو
 داش را یئآ ندنغد دل وا یلاقو لیق ارهاظ كنآ یناخ یس هنامز یدبا لکد

 بلاس[ سب راب دارا باط ظحو ندنآ ءارهتسالاقب رطیبع بویهروک اس هب رتو

 نارا نکلیماكناسب ثالوا رضاح هللا ءا-شاا نی رابهلوت هکندیدهرااوا ظعو

 بوروک لودر ترض > هدنمام!نواوا هجوتء هقحترضح دن رایدلیا بعت
 رارسا ی افح بودبا تصصت هرلناو هلا مج قلخ نیراب هک راید ر وب هرلنا
 سو یدلبای جت هلا یکحو میاع مسا اکسس یلامتق> ہک هوس ینآ رقرا
 دعب رلب راک هععاح اناهاتولآربخ ندنکح ہد اظعو كنآ صو العیدلوا حایص

 تعصاو ادرک تبسا هکیدلوا و یمالکادشا بوقیح هربنم ترمض>لوا ةولصا |
 تالوفو و هلکعد هلب وب سپ مدلوایب رعحایصومدلوا ی درک هک ن بین ای ره

 حاورآوه-ور هللا س دق )ردعظع تمارک هک ردمتفهو مرکهافرعلاو العلا نیب هلبس
 كنآ ویتحو,كنافولاوبا حش لوا نوسایاربطتو سیدقت یلاست هللا ( هفالخا
 فاساا عند ) ند هعبط خاسواو هب مشب تافص نحاو را یحد كس رال

 ردفوذح ح دملا صوص ر دلع او فاالاو فاسا اردن د دم لاعفا من (فالنامو

 تقلا بست هل ) ندلا م اح حلا قلحلا عن و اقولا وبا حّاا فلسلا عتىا |

 سا هک ردراو مرظع بسا رب نوعا نیدلا ماسح لوا (اهءادر هیلع سا

 یروص تس نالواروک دہدا رف ندیسو یدلا املا ادر ەن رزوا كنف لوا

 هک رد رلترمضح ٹوہ تلف ندارم ند سمس هجر د ةت و رداباق هد هس سلوا

 روم هلبرلت وبنرا ولا یررهویدلیا اقلا ییطابراونا هن رزوا كنیلاع بسد لوا

 ٭ بولوا #



 هل هج و یاش كاوا ىح ینا نرود قعلوا ملظع هلى ول یاش كناباوا نالوا

 نالوانیفراعلا ة ودق لوا( شرعلا ناز حاتنم ) هناوا ساق كرك قاوایظعا

 كنم رارنک كضرا (شرفل ازونک نیما ) ردیح اتفم كبر هنن نشو كنالعا ش رع خش

 یولع ماع هکر دلماک ناسنا لوشیلج نبدلا ماسح حش نب ردینیماو طفاح

 زونکو رد یفشکث عاب و یت اآ كن رارسا قیاق- ت یو یورو یئسو

 نال وا باس-طقالا بطو ربک الا ثیوش هک ر دنزاخو نیما هنززومر كل هش رف

 د قم هنن راحایس هلج و ردق ریصتم هللا نذاب ه دشرفو هدش رعءرد اش تام اک

 رار د رانراو هب هبت رح و هک رواوا مولعم ندرلتب وا یمکحكن لا دن یھ 6 ؟تاردهارو

 9 مو # داس ىدهلا ید اله #* یتطابرو نعوالا تالفالو * تا #

 ۲ ذم حش (لئاضفلاوبا )* ذملک طیسبلا ر و یعاطعنمو * ةرطةک طلا رجم

 5 یدو رلباراعا یی كانا رک د هلدنک ید کر هدنرع ناسار د تیک

 ید یرب یک بااط ویاو مسالا وبا الثم رردبا رابخا ند مالا سنا رداکد یلاخ

 مالع هدنناذ كناعسم رکا یک لضفلا وباو عانغلا وبا الث.,رولوا هرزوا قیرط لافت

 رردبا هیعسنو هننکن هلکعا اجرب روهظ كالئاضفو مانغندنا ها قو لئاضفو
 مظعت هلک نا مالا سفن هسیاراو لئاضفو ما هدنناذ كناعس رکاو
 لّئاضف هکر دیساپاب رلنایضف لب ءاک حش نالوا نیذ راعلا ءودق لوا ین رواوا دارم

 ردیک دادور ردب هلئاضف لوا ود الوا اکا لئاضف ندنهج یندداوآ رو رپ

 هنس هدا زكلاو> او قالخا نالک مزالوروند تایضفهادعام ندع نالوا بحاو

 بقلوب و ردیبقل لوک ذم حش ( نیدلآ و قلا ماسح )روئاوا قالطا تلیضف
 مطف یناهبشو وکش هدءالسا ند ترضح لوا هکر دلو ثعاب هن رالوا بّقلم

 مکن ی دا عطاسنا-هرو عاطاق فیس هدف عفر قاالضو تەد و هدکلا

 هت سضح لوا هز .هنع هللیطر ربهز نب بەکن وجعا ییبدئلوب هداوسر نرضح راتفصوب
 هلا فويس نمدنهم ) 4 ءاضتسد فیس لوسرانآ# تاب * ی دید بو: لبا ریو فیس

 نارب رشوش كناسهطم ندو كيل ال قح ترے > لوا عا و ( لواس#

 مان كنيبلح ندلا ماسح هتهش ردن اب فطع (د2ن نسح ) ردا رظرشو

 یانكسش راهددلرتیا ناب فورعلا نسحا نیا ردد یا ك خرابو رذیفب رمش

 كس را هدد در یا هلکع د ی غوا لر یا رد ورغم هکرد نس> جد

 قاضم ران رحت نالوا هدنامزو هدستقو (ناملادنجو تق ولاد ز وبا )ردیاب
 دنج و ه-:9 و دز وا وهیاردب رب قوذحم یادم هلج ورد طوع ند ملا

 )یا بد 4 2

 یدبا ید حج كننامز هدتف عمو )و فوصو
دص ن قثدص ) رولوا كعد
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 (باوج)رولوا هله جون قیفو سپ رایدرونک هلهججهدهرقف و راب دابادارباهرزوآ
 یخ د هجورب و قلوا قوطعم هرزوآ هتب رب هااصو هجورپ ردراو هجو یا ه دلو

 یس ز رطوبت هفت کر ر و تو ص كهالا لماک مش لوا ین عمیر, در دما اوآر دم نق

 هنس ی كهالا لماک حلوا دوخا و رولوا كعد هرګا یمااتصو یندو هرجا

 ترضح هکر دوب هنکن هدنسمنوارکذ نمورواواكعدردندنس هلجج یس ااصونالوا
 كن هلمج و افاق كالا اباوا نالوا ابابخو ااصو عیج فلک دحاو ندلا ماسسح

 سال) رولوا كعد ر داع“ لوسر ثراوو ینابر هفيلخرب عماج یترارمسا بنا رع
 كفرت بانک هنیهب نرابعوب (دحاو ىف ماعلا عم نا رکتسد# هللا ىلع

 هنس ین كهللا هكر د راشع د هلب وب راناوا فرعت حراشو ردشلواعقاو هدنلئاوا
 هب > ترضح یرلنا یلاعقو كرابتهللا هکر داتا یارقف دا رع نداناصو نالوا

 ( ههج و نو دیرب یشعلاو ةادغاب مهبر نوع دب نر ذلا عم كسسف ربصاو )

 ردوب قاف الا ییعیوز ببس ك هنعرک تبآوب اریز یدلیق تیصو هلیس هع رکتبآ
 درط ندهالالوسر ساج بوتوطرام ند راک باا یارعف راسفک دی دانص هک

 نومرکم ءاسؤر نحنونوازرا موق مهناهکر ایدلبوس یتوب وراپ دلا دا رمن رام وا
 كلذ لدفن نا مالسلا هيلع ىنا تبهف كب اتم ال هت درط ناف مهع» سلاح نا فکنتسف

 نودب ر یشعلاو ةادغ ار هب رنوعدب نیذلادرطت الو) تل زف مهناعا ید هصرط

 هک راب دیدرلژوب مرایادرط یراذوب نب هکیدروب لوسر ترمضح هرانوب سپ ( ههجو
 ( لعجا ال ) هکب د رپ و ربخ دنب بم ترضح س (اموب مهاو ام وب المجاف)
 كرهظو نود هز زود هد هدحاو ساګ یراب یدما هک, دید راتوت یمالارخآ

 رادقمر هزوسوب مالسلا هیلع لوسر ترضح سب مهیلواربارب هلرلثاات نود هرلنا

 ترضح یدلوالزانیبآ (مممر نوع دب نیذلامم كسغنربعاو ) هدک درتسوک ليم
 ش راس يخاتق تب امر هراناو بودا سفت سبح هلبا رانا مالا هیلع هپ ین
 ندا ماسح ترضح سإ ی داوا یمااصو كهللا راو سد ی دابا تیصوو

 رواوا ند ااصو؛هلج هسد داوا معاق هنب راما ق ءو ثراو هسنمواعرارمسا كران وب

 یک ینب دلوا ی ج كنهبفخ اافخ ردیەج كنەببخ اابخ ( هیفصدنع هاابخو )

 ردن دنس-ایهصا كهالا لم اک عش لوا نعي ردفوطعم هن رزرا هاناصوانهوانزو

 ردرانا داسبع بحا ههالا هک رد هيلع ةفناطر ندهالا ءاساوا ایفخاو هلوس ردنع
 مالسلا هيلع لاق ئر ند هلج ردشلوا عفاو قوح هه رش ثیداحا هدنراناشو

 اورک ذب ل وناغ ناو وفر هد لاو رمضح ناءاب رالاءایفصاالاهایفخ الا هه الاد املا بحانا)

 ییاادنع كابباحت رہ سا ) ےھلطا ۳ قلا عمو مه رها و ظب نم سالا ےھو

 ندابفخاساناا دنع ار زرا تلالد هنرع لاک و هنلاغ و اعیسلوا ندیهلا یاابخ



ey 

 فلاو مذ هنسا راک دا ی یال هکندردناروطخ

 یدراهدیک هّمح ته رط هرژزوآیمام كنآ تود توالت یئآ ارقف مکاتیدرهدبا

 راکدنوادخ ترضحهدنراک دابا اع دتساو ساملابروتک هناسا یبهرطاخوب نوکر

 هنعارصم مالسااو اب ہاتوک نم سید رک نوا ندنراکرابم راتسد |
 ید هکر لیدر وب بورپو هشب رللا كن رارمض>یلج بودیا جارخا كده هکلک
 ىهلا ماسهلا هبل ندبیغ ملاع مدقع ند رلوا جال هرطاخوب ءزکر بثم ربع رس
 هنلوا داشناو اشنا بولقلا بوو بوخ تانک رب هرزوا تواتساو هکیدلوا

 ینآیراترمضح یپاج بوروتک همظن هرزوا ینیدئوا ماهلا ترضح لوا س:

 یدونادا ) کرد ینیعع نه (یدسج نم ح م حورااناکەو ) یدزرروب رب رو الما

 ه دژب اک مر ده حور هدهد ج جد ین ةا موب ینیا ( ذعطا موب نم ةولصال ۱

 (یدغویموبهریخذو ) مدلیا دایهتجا نوجحما یساعدتسا كمدنسودیسس نالوا |
 اسد ینعب م دلبا د اهتجا نوا یسام دنما كنس هربخذ كغ راو كوكو بد |
 ه-مظن نوجما یرلتمضح یلج نالوا محوتف ثعابو محور هرمسخذ هدغرخاو |

 امدتسا ی یونگ مظاوبو ( نیفراسعلا ةودق ٌحیساوهو ) مدلیوس بروتڪ |
 ی دهلا ماماو) ردی-س ادتقم كراذ راع هکر دلماک میش لوا م دنسو دیسس نیا

 كلاع قلخ ( یرولا ثیفم )رد س اوشب و ماما كابقب لهاویده لها (نیقیلاو |
 نیحو ناسرنامردانطاب و ارهاطهناقولخم هکر رد هثوغلو-ش ثیخءو ردد غمو دم |

 بطق هاوا « د هبت رعوبهلوناما هراناندالببوشتب هش رادان رف هد هتافتساو دادتسا |
 بح اص رارید هلقع هم ردیعجج كنهیهن یهن (یهنلاو بولقلا نیما )رارید نامز |
 ینب داوا یهتماک | هدمزاولوروماو هلبا هسب الم يپدلبا یهذ ندررضو هرطاخم |

 ردم نزاخ هلوقعرهاوجو نیما هبولق ننارخ نیفراملا ةودقلوا یی هلراستعا
 اناما هدننیبام یناق وات ردینناما كالا تربض> لوا ( هتنیلخنیب ها ةعيدو )
 تنایخ هبادخ تناما هک هسوک لوا ردشموق هعلدو ینآ هرحا یراهد مهدا عل

 1 رواوایصاعو نا رلدا عياض یتهدخو تااعر نالک مزال هدساق> كنآ یتعد ربا

 هادا نالوا مزال هدننح یمدخو تیاعر بول یتسا اعردق كنا هک هسوک لواو

 )ت رف هتوفصو) رولو تاودو تداعسو رولوا ندانما رلبا تظفاحو تبظاوم

 زا كبلاعت قحیخدو رد هلان عم تعیلخ ءاٍاا دن دشا هرهلارم-) و رحمان هب 0

 ردعج كندیص و ااصو ( هينا ءای اصوو ) هدا یتاقولخم ردیاوبعو هدن رک

 || لاژس لوا هکر واوا دراو لاّوسر هداروب هثسانعم ر دعلی شراپسوردشغل رععا

 : ییددلوادرفم نس هيلع قاصواكيت رلزرضح ندلاماسج لد 4 هکلک هل وردوب ۱



 ا

 | یعقوب یشقنیا با تالت عفر دعب الا اهبلا لصوت ال بج 28 فا ا

 اسدنندداج نح ترضح رولوا ہاک ینسعب ردشمت زکب هکمنازومر لحو یمعم
 ۱ ظاسفلا بترو هدنح | هسا كلا روئاوا اسقلا هبییغ مواعو ه درج "ینامع هبایلواو

 ۱ هدکعا یمعم زومر لحو رار کج تغیمو به! یخ هدنجارخاو راهظا هاو

 | عون یکیایخد یون ترضح نالوا رف دس الب یو سب رل ردبا داسهتجا

 نیلاعلابر لیازت داهنجاالو تب وعصالب هک رواوا یئایر ماهلا لوش رولوا هرزوا
 ۱ كناهکرواوا هم تادراوو هدهب» تاضویفو هدر اعم لوشو رواوا

 ۱ نوک ارولک مزالكابا داهتج | هدنجارخ | هنس هبت رستاک و مظذو هد الدو فدک

 كنب وثم نالوآ موظنم مدلبا داهتج او ششوک نیب رارواوا شمرویب تدهتجا
 هکردوب هنکن ندنراهروس یوئلا موظالابونعد ىوش م ظذ لب و طیف هدناب وطن

 | ندنیلاعلا برهکلب ردشملوا یر هب رمژب *هدارا كرو دنک هدنمظن ك بانک یک اب وک

 (رداوللاوبنارفلا ىلع لتشلا) یدشلوال مو هام نب رافب رم باق موظنم هلل وب

 دردو تال املا ررغو) ىت البث رداونو یناب اکح بیارغ ردلنش» هلعوظنم هلا
 هضاپ نالوا هدا زو یرادفم مهرد هدنناا كنآ ردیعج كنمرغررغ (تالالدلا

 | هب وجما ردیعچ كن هردررد یدئلوا یالطا هرلیش نویامهو فو رشره هدعب لرد
 تالالدو ی هضاوو هف رش تالاقم هکی وذم موظ:هلب وا یخدو راربد

 ۱ هل التم

 | موظلوایخدو (دابعلا ةَشد>وداهزلاذه رطو ) رداع ین هرهانو هرها-طو

 | كراشلبق تدابع تركو هززوا نقي رط كراتاوا هلا یو ام كرات یوم نالوا
 نيف ده اززانایفا تم وادم هضرا رفیادا دناعردلغسءرزوا یس هب یوله هه دح

 ادیاع نکن ضنارفلا لعا لجبرل مالسسلا هيلع لاقاک ررید هرالوا یضار هپ هیهلا
 ۱ ینابم (یتاعلا :ریثسک ینابلا ةريصق ) ادهاز نکن كل فا مسف اع كسف ضراو

 | یتعهلوا ناکع ما اب ردیعج كنم یناسعم ر دیی” ر دص مینه ردیمجب كذب

 كفو ذحم یادنبء عوف ره اظفل ینا :ریصقو هلوا لوعفم سا دوخاب و ند نسب

 هد هسلوا رورح هلا قلوا تفص هبیونشم موظنم هجرکا رد لوا قلوا یربخ
 ۱ يران هجا دص تنثدح لدو لفام.مالکلا رهخیوننلوا مالکر دقتردز اچ
 ۱ دح نيڪ یعربص# رب رهو ماقا رب قا رهو کلا عماوج هرثک یرلان-ءو هریصق

 مال (یدعععو یدرسءام دت مال ) ردعطع رارسا رتفدو مکح تاک رپ ملعتو

 ۱ ¢: مدلبا داهنجا و یعسن هد وشه موظنه لی وطت نسل ردة علتم ه تدهنحا

 | روطس»« دیفانمیروتواندنکبدلبا.طتقاو امادتسا كم دج ۴و كەدنسو كەديس
 . همانیهلا كنارفف ىلج نردلا ماسحترمصح هک رد روکذ مل: وب هدارقفاهسلاو

 : هنیراف رمشرطاخ بوروک نر راتبحو لیم هراطع عیشربطلا طنءو هب ییانس میکح

 ۱ 4 رواە #

۷۹ 
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 ردب زق كئیراترضح مھدا ھارا ردب ردام كییطخ دجحا هک یس ہدج كن العلا
 یاس لس ىج دردزودلا كن ه وبن ترڪ یدلوا هدنرهش ب یره رش تدالو

 ةصق نالوا هرو طم ه دیقانم ندنلپ و ردشلوا مقاو یوک یل ا كنبآ لوالاعیر

 ییکیا شنل ازو تلا كتر عه یرلتافو ردشلیارارق هد هين وق بو دبا ت احر هرزو | هروه ش٥
 رع لییزکم شالا هلج ر دشلوا عقاو ینوک یش كنءهرخالآ یداچج هدنسهنس
 لوّلاو لولا نیب (هنم هللا لیقتو) ردروک ذم الصفء هدیقانع یرا هصق ردراشهروس
 فی وشم ییاتک نوسلیا لو ندفءعءضد,عیامت هللا ق٣م رد هنامد هضم "لح

 ردکعدیولالع فیعضلادبعلا نف هللالبقت ىر دقت ردفوذحت یلوعفم كن لیفت

 یبواطهرب هو رب دامتجا ردلوف لو ( یوشلا موظلا لب وطن ین تدهنجا )

 لاسر هداروب سپ زرد هکیا فرصو لذ نتوقو تقاط « کیا لیص
 هدرب و هرفس یواش باتکو ب هکر درلشهرویب امدقمردوب لاوس لوا هک رولک مزال
 تداراو كني وش.ترض> نرابعوب ردلٴز م ندنیلاهلا برو ر دب وکم هلي رللا

 ررروب هدلحو مک ردنا تاالد هنغددلواینابر یونالوا هت سان ماعطاو یهلا

 تلسمر هو تسمج هن نا * تب * رروقوا قد ون لقنااد مب یجدراناوخ یوشو
 رلپدرویب مدلیاداهنجا نی هداروب سپ * تاوصااب معاها و قحیو * باوخ هلو

 یی دلیا لیصحت هلرکش كنار و الراس یناعء نالوا لصاح هلداهتجا بسک

 هکر دلواباوج رولوا تاب ر یوو یهلا ماسهلا هلهجو هنرولوا ندنلربق یتاعم

 عقاو انایحا داهتجا هل ةريفسلا عم سو نالوا هربمغپ ترمضح قبلا لها دنع
 شاع ترمضح میکتن یدرواک هروهظ ةبوعصال و داهنجا الب انایحاو یدرولوا
 ثراطانا) رولیف تاالد هانم هوب فد رش ث؛دح و نالوا یو ندا اع هلل !یضر

 كتاب فیک هللا لوسرا لاعف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لثس ماشحن
 ةدشلاوهو سرج اهلصاصلث«یبتانایحا مالسسلا هيلع هللا لوسر لاق سولا
 فب رشیاذعم الجر کالا للعب انابحاو لاقام هنع تعودقو ینعمصعبف لع

 یک یتوص هلا س هرزوا ناوفصو یبک یسادص لاح ید رواک یو اکب انایحا

 ردعصاو دشا اکب ندیحو نالک هرژوایرخاتفص یونالک هرزوا تفصوب

 لوا انای>او مرلیا ظفحیوندنان هک وب لاحرابا مطق یو ند“ تاله لوا سپ

 اظفا نکیدبد كنان سپ رب وس ة>ارمص اکب و ردا لثماکب هدننروص لجر كلم
 یدداهتجا هجر دلو و زدقوب تب وعصو تدش هدنروص و مرادا ظف> ییعمو

 شرح "هل صاص لوا هک ردمزال كملنا دا-من>ا هر زوا یلوا تروصاما لک مزال

 ترضح ر دمهسو هل تادراوو همګیتاعم نالک یک ناوفصلا یبع *دلیاسو 8

 اهد>وا یا الثمزوطارفک ع وتلا اڌ هو هکر د هدنح رش نیل هللا ماخربکا شا |
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 هدف | هيس د هلهارخ آر هرکصن دقدالوا هیعست ہلاک ےسا یر, بقلردب رابقل

 زدبا ثا الد هس" تاذ طع هکردوب قرف كبقل لا2 رولوا لماش همذو ح دم

 هلمصهییفصر ندمذو حدم رد تلالد صاح“ تاذ سد بةلهل ا هیعضو تاالد

 یانهمر یلاثما رلئوب و تونب و توماو توباتبنک مالعا فالحب هلب راسبتعا قوا
 اذهیلءانرمصتفاو)یبک سابع ناو موئاکماورکب وبا ال ردبا تاالد هب قاضا
 لیلعلاو) هرژوا هلیاق املا ناوارکذ لوش دانا راصت> و راصتفازب و ( لیلعا

 (رب دغلا ىلع لدةعرطاو ) ردلیلد هربکل یلق هک وب لاحو (رشکلاییع لدب
 ة:ةلاو )ردنا تل ال د هلو کر نالوا امم وص میا رب نالوا هدنيد كحدق

 دوج ندزآ سد هریک نهرخ رد تاالد *وشچوارپو ( رییکنلا رداد لدت

 ىلا جالا فیعضاادملالوع ) یاصوالاریاس اذه ىلع سفو هلا لالدنسسا

 مهناش مظع و مهنا الجم«لاحو قوذ نادنوادخو لاک باتا ( یلاعت هللاذجر
 تندوص ردلکدیلاخ ندتلیق یارتعا هن رروصقو نگو ندقهروا مد ندنبدوع

 ندقلوبناونع هللا تیکسلاموتب ویر هدنراتفقلوا نونءمو یم“* هلکسا هدش و

 یتورطتال یدرارروی ےھیلع و هبلع هه تاول صاد ا ناطاس ترم ض>ممگتنردیلوا

 وهواوقو دبعاما اغا ضبا لاقو هلوسرو هللادبعاولوفو میم نا یسیع یرطا اک
 نا ) رارروب تزع باسنجیخدهدسنه> مع یسبع ترضحو هلوسرو هللادبع
 قسط انا . دنرلتف كل اک باحعا کت الملا الو هل دبع ن وکی نا سلا فکتتسپ

 (یعابررارروب هدنرایعاب رر راکدنوا دخت رضح اذهاو ردلکا نید دملا انآندند
  Eمدتش هدنکفا رم نمد هد سر مدش هد مدش هد مدش هدب *

 لوویت رهو * مدش هدشارت هکعاز اداشنم * دوش داش دوشدازآ هک هدش ره

 هتجر كهللا هن رهساوا لص او هلاکو رهساو فرشو تّرعردق هئره

 تنا الواولاع ةن لا هلع مکنمادحا لخدب نل مالسلا هيلع لاق اذهلو رد رلجانح

 (ینطبلا نیس ند عند ) هلضفو هتجرپ هللا تدمغت نا الا 1لو لاق هها لو سراب
 لالجیرابقاو ده یرلفت رش سا كنائالوم تربضح كفيعضدبعردناب فطع

 مالساا هیاعریمغب ترمطح ردن دلا ءا یرابقلو د یخ د یراعسآكتب رباب زدن دلا

 ردنیسخ یراهدد كنانالوم ترمضح ورلپدرب و بل وید ءالعلاناطاس,دنرا هسمقاو
 | هللایصر ردیهتنم هرکب وا ترضحیرافب رش هلا سو یب یرلتب سف كنرانو
 دوجشنردجانا نیسان ن دلاا دجشنب نیداا الج دم ردوب یرا هل باسهنع

 ها یطررکب یبا نب نج رلادېع نب دان, رهطع ن, بیسن, تباتنب دودومن
 نیسح ی دج رواوا یهتنم هن راتربضح مهدا مه اربا یخد یرا هلل سرب هلع
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 هلیفو ذحم یقلعتم رور عم راجوردکعد ظوفحم دوخاب و بوتکماپ لوا هکر دردعم |
 ردتوق صو بوتکم یون هوب مالکر دقت رولوا یرمسخ كف وذح یاد تیم

 هلب وا ر اردا خاستتسا نیټو حول رانا هک هل رللا كرا لوا بناک ند هکشالم

 ندظوفح حوا یناشلا یظع نأرق رانوب و ردرا هدنک وکیو راع رک هک هتک ||
 ردیس انعم كيظع نآرق یونثم ترضح سد ردهکن الم ندا تباتکو خاش

 دلا ناب هد رع حرش ےکتن ردانعم قرص نآرف لصا هدنتف هةن واو ۱

 هراکدنوادخ ترمضح هده رولوا نعم شلزاب هلی رالاكرلنآ یسانعم كنب ون سچ
 روض هدنرافدرویادا لبا هموظنم تاک یەف رس "یاعم لوابو اوا ماهلا

 ارهاظ دا مم ندهررب و هرفسربد هلباتباتک یناسنا هتک نالوا هدنرا شش
 هکرد هبا ةررب یدراناار ز رواوا هنساوا یخدرلندبا رب رح یب هم وظنم تاکو

 یونثهتباتک نکا هک ىلج نیدلاماسح ترمض> یرب ند هاج ردهالءایاوا مارک

 ردقافآ روهشم یرلفدلوا ندن اسسذا زر و ندمارک یایلواو رایدیارلنا ندا

 رود راردبا عنم ییرجتو هة هررب و هرفس لوا ( نورهط)ا الا هنا نوعنع )
 فاصواالا هبهلءاسم هث راونا قاوذاو ه رارمساو ییاصم كن ونش موي هک هلراشاب
 هلأرق یاهم ارب ز رانلوا كاب و رهطء ند هلیذر دیاعو هيدر قالخاو هي مشب
 رزلوا ملطءاک وب تاغ نوماه ناعاهرلنلبق هثطابو هرهاظ تراهط الا زانا سم

 ۱ نااتکو رارون ر کوا نظافلا هجرك اإ لا تذا ندنو تعیط ماوه ناماخو |

 (نیلاماا لاصلا برزم لبر رردندشلیبف ارافسا لمح راج لا لک هد هسرررونک |

 ندندیس كرللاع یونشموپ یتعب ردل بم ییسع لیتو ردب ربخ كفوذح یادم ||
 ردشٌلیف الا هيهلالا ماهلالا قي رطو شخاوا لازنا هیلق هج ردت ندنسبب مما و

 لسطاب ندندراو ندنکوا كنب ونش وب ( هسفلخنمالو هبدپ نيبنم لطابلا هینال)
 كننآ افوهز ناک لطاسبلانا لطابلا قهزو قحا ءاجلفو ردقح رهظموب کز اک

 | فاو برات دز تاو *رلوا عج هدرا رب تایضقنو دادضا هجق ا دصء

 محرا وهو اضفاح رخ هللاف) ردیا ترا ردهزوک ییانکوب ندناضفلاک یلاعت ||
 ندشو قلوا ظفاح ندفواخح عیج ردواربخ یاستو كرابت هللا سب )ازا

 فیص و لواو ردا تعاضا نکنید مدیا تطظفا عو تنایص قوا ارز

 باتکوب راکدنوادخ ترضح سب یدلوا مگ كلبا بیقانهلبا هنسناقرف ب اقلاو: ا

 ندشافلا اون كش رش ناتکوت هرکصتدنرا لید بغل هلنا هم رق بالا ییاطتتسم /

 هلن هسبقل رخا باقلاهلو) رلرروس ثراشا هتنغردلوا یس ارخا باقلا ضعب ادعام. |
 هکردراورلبقل هلا رخآ ادعام نداقلا نانلوارکذ نوحمایوئثموب سدو (نلاهت

 كشوف یدرلئول هک ی یک همان یاس الثم یدرب و بقلاکا یرلترض> یلاعتقح ا
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 ويم اسم نوخ یطق مشچرد شا راب ٭ ارفاج ثیدس> هک یا تبل بآ
 داهشتسا هلبا هم رک تیآوب میک* لطءار یطعب یضهب ؛یداه#لدزام"یونشمنآرق
 الا 4لضد امو امثک هب یدهدو ارشک هب لطب یلاسعت هللا لاق اک#ررروس بودبا

 هللاذ یا م الك ریدقت هناوف اذ هللا دارا اذامردباوج هم رک تآوب * نیقسافلا
 دد ردشٌعلوا عضو هلمطومردصم لنعفوردکع درشک ةا دهورشک لالضا#

 نادنلوا عضو ه دنًرقوب ایا لالضا یلاست هّلاو یرتوا ندکلبا ء داف ثودحو
 ردشملزا ه د ونشم هجاسدو هرعفوب یرتلوا جراخ ندتعاطوندالا لیبس لئم

 میس مالک یراقدروب هل جج ارب ز ردنس>ا قغوقوا اما یراس#لا مهفلا داچا

 هلص افو مه تیاعر هدالواتنا رفو هسازاب هلی هرقفوب رکارد هرزوا هلصافو

 یونثموب اسقیح حدو * ناز>الا ءال جو رودصاا ءاضش هناو «رولوا شاوا
 هکر دب ونعم یاودر یونشەو نعد ردالج هنعاولا كلازحاو افش هنضا مما كرودص

 شصح + هب ورخاو هب ود نا زحاو افش نیع هر هیماق ضا او هیحور ماقسا

 مكب ر نم فظع وم کءاج دف س انااا ) نآرهلا قحین یادت هها لاقاکردالج

 رارسا یخدو (نارهلا فاسشک و ) نیتوملا ةجزو یدهو رودصلاق ال ءافشو
 یهاکو ناد نتاراسشاوزومر هکر دب دبا فشک هلا هغلاسبم یبهنآرف قیافح
 هدنریسفت كن هبنأرف رارمسا هکر دوبافح هاکغا ناسیهو قیفح نتاکن تالبوُأ

 فیلتر لثا# هکو ب هدنرب رفتوربیعت كن هی وبنراثا نئسو روا فب رش باک رهل وب
 * لوسرا مونلا ی ترصبا قنا * ترب * یال | لاق اک لک هروهط فینصاو

 اذه لثم فص ۸* یبسدلارارسال بنک تفاص * لوقب وسهو یوثثلا هد یف

 عع ردردصم تەس ردفاززا ٌهعس یوئثءوب دو * قازرالا فسعسو * یجاف

 قازراردلماش هبه وئعمو هب روصرار د « رايش نالوا هب عفنءو ظح قزر مسوم
 هد فراسعهو مولع یونعم قازراو یک هند تاوقاو هرهاظ لاوما یروص

 لوا یسلوا ئو ههو یروسص قازرا تەس یون و یک هیناحور قاوذاو

 «یقالخ الا بییطنو *لافاکر دقالخا بیطءو بولقو سفنرهط» هکر دندتهجب
 سر دکعد ةناس#:اا فاصواو ةن رشاالب اذر ند قالسخالا ب.طع یا

 || لو-سر ترمضح یسیر ندلوسر باوع | متن ردییس هقزر تعسو تراهط
 تولا رما اكا ترمضح ل وا یدلبا تب اکش ندتلقو رقف هسم اللا هلع

 هرفس ( ةررب مارک ةرفس یدیاب ) قزرلا كياع حسوب :راهطاا ىلع مد هک ریدر وی

 نسانعم ابانک هتنتکی ار دارفسیاتکلا ترفس مکتر ورد هبئاکر فاسردیعج كرفاس

 || هدقدجآ زول راربد :*رلا ترفس میکتن ردنوخما فشک بیکرت هدننصاراررب و
 یل متم كلاب هد ید ررید هره نالوارادرکوکیو نسحرد عج كراب ةرررپ

 ¥ رد ر دوم *
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 ءاليفم نسس-او امافم رخ تاما ركلاو ت امالا باا دنعو # ردو دصام
 رمخ هرژوا قلوا ردقم ادتبم ه رزوا كنس هلج ناجا ناثج م دقمردفوطءء

 ند ٌةلولیقو البق لی لاق لیقم ردزلب وصتم هرزوا تیر الیقمو اما-ةهردب ربخ
 هوار هد هس رل واهله ون رک ازرد هتحارسا هدراهن فصن هلولبق زربد هب هلولق لسح

 نیطایشا نافاولبق) م ع لاقاکرد هرهب یب ندن 1 نیطاسبش هک رداحص تحازتسا

 ردب یشندنآ دا ص هکنانح نانح نالوا عبن» هپ هروک ذمنورع وب یم سا (لیقت

 ندتمج لیقموردماقموب رخ ندننوب ماقم تامارکباب راو تاماقلا باس دنع

 نالوا عبارع نسحاو هک ر وتف ندکو -اس بەت هکلاس نگردلب۰# نسحا
 باعصا رواوا هدوس-آ هللاکورولوب تحازتسا ه- اوا ییماسا و دف رظن هنلحرب

 ل اک لسها ت امارک باب راو رلر د هنیکمت باسکا نالوا رک و لعاک تاماقم
 سیب ردرلشءلوا لضصاو هلیمکت ماسه ی > درا د هنا داع قراوخ باعا نالوا

 رول وا ت تاما رک ل ھا ماسعه ب باوصا لکرولوا صوصخ و موج هدامهند ا 77

  IEباسعصاو كار باب را ر دج كر رارا ( نو رش و نودکأب

 یشلا نولعفالو رذلا ن وذّوبال نیذلا نوعیطلا مهو ىك ینبدلوا ىج كبععص
 ناچ نانجوب را هسک نالواراکوکیزاربا یی« ردت ردراشُعلوا ف رعآ هلکع د ۱

 یتراسهو مواع تار ندشا-ک ناصغا ه دن و نالوا ناور حور ناسوب و

 دنم رارحالاو * رارجما یقاوشاو قاوذا بارش ندنص هفیطا تارابع نوبعو رب
 ند هبلوک قر ةر هکر اربد هراددک لوشر دیمجج كرحرارحا *نوب رطاونو> رش

 نانجوب خد تش رطناک دازآورلهلوا صالخ ند هیناسفن لالغادوبقو رالوب تاج
 بارش مصم لک و ھو # رولیق بغش بذجو برطورواوا انحرف ن دلا اج
 یراجهدرصم یوم باتآ وب و( ن.رفاکلاو نوعرف لآ ىلع هرسحو نراصال

 هّقح تعاطو نالی عابتا هتفویاسوم ردبآ ذذل تباب وردبارش یک لب نالوا

 | عتمو هةل نوعرف لسها ردنامرحو ترمسح نوجارلنلواراص هباوه كرو

 دارطاو نافوطلا مهیلع انلسراو هرانلوا ناهنرارمسارکنمو نایع ناعاراسو ها وه
 یطبقلانا یتح امد لیثلا مهیلع لاسس هکر دراشمزاب هل ویریسفت له۰ دنتیآ

 ند ردیکل ہل بآ یون باسنک سپ یطبقلا مف یف امد صبق یلبارسالاو
 باا نالوا سغ نوعرف ع اتا هلل افرع لها نالوا نامز یاسو« عباوت

 لر هايد سو ن دلاور سرا م هرب رب ه دعا شو یب رش یو نالذخ

 كسفن لهاورولوا ناسنج قوذو ناج شون هدنناهد كنافرع لها نالیقاوه
 بادام هاتم وب ه دلحر مکتزواو | نور هتنب اوو تا زا ¿ن نوخ هدنورد

 _ دو بآدوب نوخهنار نمو ٥لا * دوننوخ یطش هک نات-د:بآ (تس )زرروج ال
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 الملل ی لو تەم تال ع اونا یونشمرونامارا ها یب یال ڈ سو سم تا جن
 رونا ندحابصارونیقارشاكنوب سب اھا اثعاو یک تلاهجو تا غو تدصهءورفک

 رسک هدلوا تر قنالواروهذم* ناصغالاو ن وسلاوذناثطا نانحوهو 8رواوا

 یطسوا كرلتنج ردزراج یخ د سکعرب , نکیلور دغوفوا هلوج ق هد الو هلی |

 ناصغا هنسانعم هعسج ردیمج كايع نوبع هرزوا قلوا دارم یسالسعا ینەد

 بولف نایشیلام بان و یخ د ی ربدعت هشانعم قادوب لادردیعج كنصع

 افرملادنع »رد: ز هو رورلتتج نالوابحاص هره ناصغاو هب راچراهنا كنیفراع
 هلاص لاپعا چت دنر خآ لوا هکر رد هلجآ ت اساج هنب ر ردعول یکیا ڻائج

۱ 
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 قاوذا نالوا هدا دوب لواررد هل>اع تانج یحد هنعو رب وردا نالوا

 ہا دمو هقب رشتبداحاوب مکتت ٭ ردن رنج یناب ر فراعمو مواعو یناحوز |

 هللا لوصراب ةا ضاب رامواوااق ةنلا ضاب ر یفاوعترا مع لاق اک #رابا تاالد

 ةسنجا سارغامو اولاق ةنجلا سارف اورنکااضیا لاقو ملا سلا م ع لاق
 اودعفاو ةن اراجشا ن م هرج” ملاذا اضيا جیبسأاو ليلها لاق هللا لو-سراب

 م ع لاق هللا لوسراب انا:دراد ین اذه نکع فیکو اولایاهرامانم اولکو اهاظق |

 ضابرلع سااحت سب ۴ دنا راجا نم ةر ےیل اناکف ملا بحاص »مت ادا
 لج اع ناسنج یخ r باتک وب هسدلوا ت زا بع ندننج رییس ع تنج

 راهزاوقباقدراما ۳ هرم هراس ررابرردظاقلاردنیلام "هلوفعمناتسوب قوا

 ردشاک هروهظ مکحو لسع عبا ندنناع قیادح تایاوردشلواروراب هلةباقح

 هرلبفاتچاردراس*لک بیطا یس فیط هک اوف هکردانعر ةشدحرپ هک ردوباّق>

 نصاق هدتنحدم راح د ام لصح هرالوا برا شردراهناذلا یس هب راج نویعو
 سوسح یلوعم رارید هیلی *راعتسا هک وب ئاصم ًالعردرااح « دنفصورافصاوو

 لوعم یتزاول فاصوا | كېن راعتسم نالوا سوسحت بودی لب زت هشس هلمم
 * الی اس م ليسا اذه ء ءاثب اریم یم یک ثیعاهنم هزردا قالطا ههاراعتسع نالوا

 یدالواو انا كن ولوم لیبسوش هکر دراو نیعرب ندشنویع كنانج نانج لوا
 ندتعرادم تاوهسو رادحا هن دوم م وقلح رول وا هيم لییسساکا هدنتف

 هللوهس هزاغوب بارمرب رار د لیبساسو ل ادلسو لساسم بارمش معکتن یرتوا
 سد ندا بقا طبات یدا الیاس هد -الصا لاس دو خا هساوا یچ دیک

 لوڈالا مگا ند هعشچوب هک ن تاجا لوای دئلوا هیععت لییسلس هبهع چوب
 | هبا هلاص تمدخ هدنا لاوس لیبساکا ندهسک نلیب یب هعشچ لوا ۳0 6

 | لبیس ءاناو ییبدسلوا بزابنق یزو دنک كن انالوم تربض> دارم ند همچو
 كش دح ( ادا ًامظب ماهنم برش نم ) هکر دئدسحو نیع ینیدلبقاس, نوجا



۳ 

 لی م دهاش كجا ارب ز ردهرزوا ك۶ا یلاسششءا بورضارنک | اغلب و امکخو

 م-قواورولک هنس دل ریه سوس ګ لوعءمو # رواوب نس هه لج نخ هدنسعلوا

 كلا بودا كاردا الوا یئآ ردا هک رد نیفیکلو-ش « دندصارونرواوا باقا یف

 هرزوا هک م ارجا ندرقو ست الثهرابا كل اردا ااث ینارصیمراس هلیس هطساو |

 رول هق> بانجرداکد هل وب یونهرونو یهلارون اما یپکت ایفیک نالوا هضیاف
 رارممالا حاص+ ینا اکر د هل رابتعا ینیداوار هظم یایشارهظ هس یالطا

 یییناسههو قبا-ةحورهاسط هتربصب مصب هست یرو ید ك وشم كلذک

 عاستفو هلوا هذفانرم-۶ مک راد هه ر د لوث نوا هدراود ناوکشمرد رهظع

 ناب یه وثم تص تقیفح یتسالا همالکب هللا اترونانالوم هس دقم ترضح

 ىلعو بو دیا ببه ىلثم برضاك حاضبالاو فشکلاق هاب ز * ةسرلب دروب

 * هح اصم نالوا هدناکشم نرلاذعمو هتاکشم نی راتب ةيلبشا ةراعتسمالا قد رط
et)كالع ق یناشاا بی تفص كن رو كني وند بانکی هک رازروپ بودا  

 رونه یٍ) هناخو * هلوا « دناکشم هک رد بک یلاح كحابصء لوش یلاح كسسانءمو

 حاب ص۰ # هلوا یوم تایا تاکشم « دباق "هناخ هک تن هسکرب * هلبف نشوزو |
 دسج داره ندناکشم دوسخاد ر دررقم قلوا ایضرپ ییاق ؛هناخ كنا ندنسوهام |

 هلوا ینادبا كرلناوا ناوسخ یونشمو ن اد وثم دوخاب و انالوم ترمضح فی رش
 رج تب ز توقو هجاجز ن الوا یناص یک یرد بکو کی رون كتاکشم مکن

 كنون یخد ینادا تاکشم كرللوا نادیوتذم كلذکر ولوا هلیس هطعا و هکر اہ
 كب ولقریاس ندنا بولوارونم هلسیناع« مولع حییاصم نالوا ه دسظافاا لیداتق
 ددا رم ندیاکشهرکا هرواوا لصاحرو یرادقم یرلهجوت یخد هنب را هاخ

 قفص كنم وثهرواوا كد هل ون ییعم هسرولوا انالوم هس دقم نرمضح اف رش

 دانا حایصم لا هکرزکب هناکتم لوا هدنس هحاحز ماقو هک مدح مب

 ندید حور هک رابع رش نالوا ةي رغالو ةيقرمشال ۷# هند لاعتشاو * هوا

 هدهاح و بسکران ی دم مد تیز هد سةن سا ٭ هوا یرلاګ داره ندن زو
 یاسهرون ید [-ع تب زرون مکنوج ر دی دیا هراناو هءاضازسکع | یماکا

 توب بولواروییعروت # هسیدلبق داناو د اد -ءاو هسا دوا منم هبیوذلم

 * ررروی کت # رواوا هد رواوا رتسک ایضو شب روت هلبلاک هتنیلاتط بولق
 لحابصهردتفص ىس هلج [قارشا ق رشي # ح ابصالا نمرونآ افارشا قرش

 هل هنانعم یکيا ه دنعوب ردردص» هلبارسکو ح ابص عج هللا هرهه حف حابصا

 راحابص هک قارش ها هیلبا ینا رشا هلک نبا قا رشا ك > ابص »هل وا ینیرواوازاج ىلج
 حابص رول کردن دنهج لوا یهلوایوقاو رولا ندن رو حابصا یون هرد رونا ندنرون
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 ۳ ۰ ۰ ی

 لاعال تادسفءو سوغا تاغآ یباقد هتفرعمو ةر>الا قب رط ىلع اقلط ء لوألا

هفت ) یلاسمت هلوق كلذ ىلع كل دب و بلا یل- فو ءالتعاو
 نيدلاناو 

فب ونهلاو راذنالا + امو ةبالا (مهبل او ه>راذا مهموفاو رذنیاو
 )-الاا ذهوه 

او قالطلاو نامالا فرعت نودهفْهلا اذهو
 خیاشم اذهلوق تءلاو ة راجالاو ل

الوا ع وضوم نوا تغیفحو تقب رطورفصا هو ههةفوب
 رايد د رکا هقف مع هن

 رایدابا هیعسا وب درب کا هعو هنانک معارف صرب ی رات موج هفن>وبا م اما تح

او یقداقح ید ردیهو رکا كهالا یوم ترضحوت س
 كع یاعنم «زارس

 كفوا ملعت بولوا هلا ادخ ماهلا كفش لع یسلوا تفاضا ههللا ردیمظعا

 ( رهطالا هللا ناهرب و رهزالا هللا عرشو) رد زوتوا ندنشدلوا هلاداهنجاو

ارمهو مقتس» قارط یکیدلبا عضو كلانا هدح الطصاررد هژوب هدنغل عرش
 ط

 عسیچ عمجس* تاذ معما هللا #رار د هتعحو لیاد ناهرب یدنلوا ق الطا هع وق

٣ ید ه دقن رش مساوب یبسک یرا-قدلوا ته هد ههلا تاذ ال-2ءردناذص
 ری 

 * هتف رعم ىف ريك” لول اذا رگ اذا هلا نم هلصا اا ضمب نویگنا *ردراثلوا

و با یف التخا ءاش هنن راق دلو ا ربهم سپ ردراشعد
 ر داب رسوب هک رایدب د ب

 غ هک دید ید یسضەاو ردد رع هکیدد یسصع و
 یسضعب و ردةتش مرم

ص ردرا شا فال_:خا یخد هدنلصاو یددردهتشم
 مس « دالصا یف اشک بحا

ص الاو ردشعد ی دنلبف لع نوا قلاب دوه هد دو رک اح
 رحت ییک ل

 نالواهنسانعم اجلا ییکو ند هلا نالوا هنسائمم نکس یی ند هلا نالوا هنسا:هم

و هیظنل صاوخ ین ردرلشمردلوب تبسانم بوتوط قتشم ند هلا
 ندنسهب ومرانآ

 تشک هببا ندم # « دلت یکیدلبا ااا ههاثداب هاکرد لرعاش هدرلح ی درد

 گل _وترش ه دلم وب نی رارم-ا صاوخ رثکاو هندسابا جرش هداتب #هب وس نآ

 هلیا ل الج مساوب یوو کر داسنعم ه دنس وا تفاضا ههللا ةظفا كلا هرب و

اس هکر دوب نسور قد رط كن هبهاا تاذ نالوا جم
 هفضتم هلت اةص عیج یکل

نالوا رعبلاغو یلیلد نالوا نیبا كهللا ی دو رولوا لصوم هت دسحا تاذ نالوا
 

 #رولیف تاالد هتیهولا بنر نالوا هسماح یتفصو بسا عسچچ هکر د ج

 *حابصم اب وک ٹک ہر ول لثم#رواوناهرب و تعح هرلنل او هدنلالضو
 هدنلصا لذ»

 ههبشو ههشآ اذهر رد هلثءوا هلثموا هلژماا ذه ےکت هثسانعم رظنوهشرده وسا هلک

 برو یدنلواهراعتسا هن رلاثعم هصقو تفص, رکصدحاو نه٤ یک یراکد د هپشو

 راسا عفار ندنالوتمو قد افح هوجوو هدایف یناع« تایفخ زار | كن ما لء

 عسقاو قوچ لاا بور هدهیهاا بنکاذهاوردراو یس هوظعرم ان هدسفلوا

 ایلواو ایبنامالک و 48 ردشلوا مقاو لاثما بورمضالةتسههروعرب هدیلجن| حر دشا وا

ESE: 



 یسیهکبا ن اعا یرب كلصا چ وا لواردبلوصا كالصا شب وب لوصا جوا لوا
 یخد كچواوب وزلوا می لاعا هسلوا یچواوبار, زرد یسهچواو صالخا
 لع منم سب نلوا مگ ز مسفر ههو تم رانو ر دنفرعفو تەکخ یوصا
 قلوا ید لوصا لوصا لوصا ندنهج و ر دی وثم باتک هوا تفرععو نەک
 مص یخد یرب و هقف لوصا یر, ردراو لوصا یکیا كالسا ند كااردززاج
 لوصا كهءف لوما لوصا نالواقلعتم هنانافتعاو ردقلعتع هنایدافتعا هکعالک
 رد ییتبمهرزوا هنطاب د !هتعا تک + رهاط لات هک ندنهج لواردم دنع هرم
 كلبع و ن ویکناردنایلالدتسا و ساپ مالک ع هکن دنهجلوا رد هدنس هل زبم یلوصا كد نیلوصاوب یونثم ترضحو زاوا حک تدابع هباوا یک داقتعا هکءادام
 یلوصاكن هیلال دتسا مولعو س: ردکدیاخند هءفا دمو هل دام ه رب یر ناتا
 لات اذهلو رد یونش» لوا هکر د بلف سوو شک مسع نالوا نیقبا قد مزلتسم
 باوصل اب عاهلاو قو * باوخ هنوتسامرهو تسځج هل نیا # تب *
 افاطم رار دەکا باح مقر هدتفل فدک نم او لوصولزاسا فشک ىف #
 حالطصا اماورررپ و نعاشم ابا تعقرزارداتههجو ار لا تفشک مكت
 دنلوا ملط ااو هنیروهظ و عولط كنهییغ یا مم ن دا یارو ه دگیاشم
 لوص و زرد هاء نال وا نطاب ن دان لاردارسردیمج ك رسرارسازود
 بتر بودا یر ندنسلک هموهومرومآ 2ماشلا د:ءاما رد دض كزا ره
 نیش زرد هلعرارفتساو هحهق نانیمظا نیش رار د هثساوا خاب كلع هتفیهح
 لصعرد هرزوا عون جوا نیه, و هساوآرفتسم « دضوح ند راربد ضولا ف ءاتبلا
 كما قا جواوب هدنحرش یب رع كټ هجاب دوپ ورد نیقیلا ق نيقڍلا نيف نقيا
 لالدتسالاورظنلا قب رظنمناکام نقيا علا یسلا-جااما یدشلوا نا یلصفم
 لاصف قق ناکام نیقیلاقحو لاوتلاو فشکلاقیرط نم ناک ام نیقیلانیعو
 یوشوب ی سا # یراو-هااق یدرو رها لاؤاذك لاصاصاا تو نوح
 ۱ كتيلوضا كن د ,دکلیا حاضباو فشك ى هالا لو صو رارساو ییشراونارارمغا
 هفوهو)رواوا قاتم هلوا لوصا رورخلا مهراب ورو وا كعدردیاوصا كایلوصا
 مهفو مع زرد لعحرا هقف هلفاقرسسک یکتا د هہهف ه دلصا هذ ( رک ال ها
 ررر و نسانعم ید لوا هبقف لجررار د لحرا هعف هلفاق مصورارر و یتسعانع
 ۰ دلعوب هکر نج رایدلبا ق الطا هغورف ع ی اوب س اشافرع نامز دەب
 هتایوسزوس قلعتم هق :عوا رشو عسب و هقالطو حاکنو هساباتال اهم ظفح

 تافاو ماعهت رخ آ نع هدف ءا ا والا دنع هکو لاح ر اربد هةوا ۶ الع ۱ * 1
 رصملا ىف هل ما ن اک دلو ءاحالا ف لارغا لاق € رداالوا هاف ههناسفن |

 س



۱ 

 كنب لما كد یوئثم انکو ب نعم ردهجار هیون باتک عوفر

 هلب ادو رابتخا,یلوفع باقا هکرد-یهلا عضور ند رولوا ك٤د ردب رالصا
 يدوب همد نالوا دافتسم ندلوسر تنسو نده الا بانک رلباقوس هناربخ تاذلا

 قد لسع * ٹی * تاک هدنید لسع سب هکر رد مو> یه ینرورمم ردا ناسیب
 دارو ٭ ثخ دد ر کک ن زا مش دناوخ هکر ه # تیدحو مسسغلو تسهغف
 یدلوصارب ندناوضا كاع چواو و تساع هسنا عوج معاها ند لوصازا

keردنلوصا كإع کا وؤ تانادجو یدل قالغا عو تایدافتعا یا رده الک  

 سپ زواوا موساعم هلبایونشم باتک ۵ هیفشکر ارتماؤب و رد هیفشکر ا رسا د
 ندقلوابساش هلع مالک وب رواو ندلوصا لوصالوصا هج رب دة و یو نشه بات ک

 رارقاو ییاثح قادصا دا رح ند ھل لوصا هکر د ید راض ور داک د یلاخ

 یعاد هراثبا یعجج صو ردن رالصا كمالسا ند ران ون هکردیناک راو لعو یاسا
 انج قیدصت ردنا حملت هالا مو ثحابم ترک كنب رب ره ند هالا لوصا

 رذعنم ندکما تباصا کا قول عاماردوب ن اعا میخ هللا دنع هکر دیفخرممو

 فیااکترهاظلا بسم یبحانص ینانچ قیدصتون وزاوا عرش مکح رادم نیفاوا

 زایتها نکررب ید یرارفا ندلجاوب هلا یتاسا رارقاالازلوب ضالخ ند هن رک

 نا۔:ؤارک ذوب ییانح قبدصت نکر و ٭رد را لاکر یک, ل۴ نکر ور دشایا

 لاقا ذلو ردل اعفا لک فرشاو لاسعا عج لصا یبلفلع هک ردیلصا كتینکر
 یهوالا دعا دف ندفا ذاو دسا لص تعلصا ذا هةتا دتا یفنآ* مع

 لتصا یعوضوم ید كن وئثم ترضح هسیداوا كل ء واهم هم دقدوب # باقا

 ندتساد م دع هجونمزوسوب رواوالوصا كنلوصا كند ةد دلوا هبا لاوحا

 الواراو هثث هوجو بصانه هلو یخد هدف كربةفّو اما لم ايلف لک د یراع

 | هک هوا هیقیف> رارساو قيف رط لاوسحاو هیعرش لادا دا رم ند هثلث لوصا

 [ ینیدلوا ه دعو هدب ز هیقن رط لاوحا مواع سب ر دباوصا كءال سا ندرلنو

 لاوحا هیهلارارسساو مولع تالذکر دك یوصا كن هیعرش لاعاو مولع ندنهج

 ( عرصع) هسا یوم ترض> سر دببک یوصا كلا هلايا هب هر رط
 وارسا ناکو ت دعو مولع هسا كنعارنےم # تسا د>و ناک دام "یواش

 مال فلا اتسانرواوا چک قلوا ند لوصا لوصا لوصا ن دنهح وب هدتهرف>

 و نددوهء تا وق #4 مالسالا هلنادنعن دزانآ # بواوا نوح | د هع

 هللا لوس راد ناو ها ال اهلاال نآ داش سوچن ىلع مالالا یا و »۴رواوا |

 ۷# الدس هيلا عاطتسا نم تینا و ن ازار موبسو نوک زا اباو نولصاا م هاو

 اک رد یتتعلوصا یخ n شبوب ما كند هسا طقم 2۰ تاب دح 1

 < دو
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 ءرزوا هیلاراشم هکل ندنراشا سا Ee قورد د هاف رجاه 9 یون

 هناسوس یسیلصا عضو *ردنراشا عسا | ذوردشکاوا دا ارا یروتوا نده نت

 ه دنه ذ هسیا لوا ند وشم باک جاب د رکا سپ «ردنوجما قلوا تراشا
 یندد اوا قم یعوقو لةءلاد:عو # رواوا همولممروما نالوارضاح:وفلاب

 رخو« ندي وشه اتک جاب دورک و # رولوا شلو الد زت نیم سوس #هلب زاتعا

 ردردص باتک#رولوا هموق رم تای نالوا هبونکم هرزوا قاروا هیلاراشم هسا
 ییعع یا مکتن #ر دوعا هخااسم یسلوا ریست دار دصء تالوة مرد وتکم یک

 اش نوجا لوعفم لاءف دوخا و # ی وا ظوافم تسع طفلو قوام
 فوصوماغاد هک اریزردعجار یتیعءاو # یک سوبلم س ابل هلوا هفیصرپ شل وا
 یسضءب كفو رح یمان همز عد بانک "یشرون د موق يه ب R2 الدم را وا تةصرولوا

 نعصتم هتسانع تیعججهدب راک دید مت یی مطو عج هنسطعب

 *ردندنلبق ةضفماخ رد هبا یتفاضا هیون مكانك ر د هلیراتءا ینیداوا

 *یشلا تش ردنوجا تبسنا #ر دیر دص هایمر یر ی ر وغ * ندا دذ نني یی ونش

 هکر دسنجرب ندرعش هدارعش حالطصاو * كسلبا تاق یکیا ییشرب نخ نسرد
 یسلوا لع هاطتسم باتکو ب كسنج مساوب و هلوا هرزوا هیفاقر عارصم کیا

 روليق ثلالد هادم وب لوقو رعاش کت * رول وا رەشە ییاعس* ناشتهابت الوا

 عیج ااو # لارغلا مد صعب كسلاناف * مهنم تناو مانالا قةت ناو * تيب *

 میچ ار ز رولیق ناب یی-هیدلوا بانکرب عماج یتیرارسا تناق واختو تادوجو»

 ااطخ یلاعتو كرابت هللالاقاک # ردسشابا قلخ نیجوز یلاعتو كرابن ها ییایشا
 تلخ * یش لک نمو اضبا لاقو ائاناو اروک ذیا # اجاوزا عانماخو * نابسنالل

 نینوکلاو نیلقلا لتم نیسفنص الخ ىش لک نمو یا * نورک ذن مکلعل نیجوز
 ضرالاو ةملظلاو رونلاک نیداضتلا ءایشالاو ندسااولاو * ن ملاو نرادلاو

 تانکملا صاوخ نم جاودزالا نوم" یکلیا نورکذت مکلعا رصلاو ربلاو ءاعسلاو
 قلخ یذلاناصس * ىلاعت هللالاقاکو ةسیجوتلاو ٌةينين الا لبشال تاذلاب بجاولاو

 هع 3 تیآوب ی * نولع)الاعو مهسفا نهو ض رالا تشام اهاک حاوزالا

 یوم بانک هف رش باتکو هسی دلتا تاالد هند دلوا یونثم كن ايشا عیچچ

 كنه اقح كن هینوک ءایشا فانصاو كنهیهلا هلباقتم امسا عیج یرللیا هیعسلوید

 یم وهفم كنم الک ( نیسبم بانک ین الا سباالو بطرالو) رولوا كسعد یاتک
 ن ابلاط یاكلوا ءاکا نعم س: روا اوا قداصهدنناشیند كباصن یلاع> باتکو

 نیدلا لوصا لوصا لوصا وهو ردب وثم باتک هيلا را-ثموش یهاا رارمما
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 اب وشم اهاهعف # نوئلاو ف اکلا ییعع م دعو م دع نم ءایشالا دجوا نم مساب

 *نونکلاهباک ین یانو هناصسربخااک ن وک امو ناکام اب ونهمواناک اب روص
 اهاکجاوزالا قلخ ی ذا ناه“ * نورکدت کلما نیجوز انءهلخ یس لک نمو

 نئوکلا دیس دج هیدن ىلع ییصاو * نوا الاعو مهسفنانمو ضرالا تشنام

 هللا رک ذامو ن ادند-خاررک امو ناوسلما فاتخ اام نوتلبقلا ماماو نیلقدلا عفو

 ها یلواو ی رهاطلا هاو هلا ییعو * نولفاغلا هركذ نع لفغو * نورکرتلآ؟
 نیلماملا نيل الا یلعو *# نوم موم اک هعرش۰۱--یف مه نذلا یب

 * نودنقع مهراآ ییسعو نوئیفت مهراونا نم مه نیذسلا نیکلاسلا ني
 مثکر ف>ورمتفوب 8 ربذشلارمشبلا هیدن ىلع ةالصلاو #ريكللا یلعلا هللادج دما

 عورشهکغار فن و لق ندادشا نی ریه مالک ریپ ترمضح هک هدنقو لوا #ررصقلا |

 ناسا یئابب و قیقحت لوا ناف رعلا لاج“ ےھبلع هللا ضافا نارا ضوب دک دلیا
 # یباطاو رارساررغو # یفراعهو یناعم ررد لوا ٩ هکر لیدلبا اع دتسا بود ا

 هئاسا هل ج هحرکا *# هل زود تاطتسم باکرب ن دناو # هل بد هر رع گالس

 افودعواذا ع رکلا * هل زاب هتیازکح نوا نالواعفاو «دادتنا یراب هعرلزاب ح مش

 ٭رابدلیف اع دتتسا ن روهظ كتءدعو ن الوا هدیضعامو * رابدلبا ادا ینوع*

 توت اره ند ۰ روت یرانا ھاو عد ٭ رهثت الف لئاسلااماف # یجدرعفاوب
 ۴# كتا نالوا لکشم ضب خدو كتابا هدزه نالوا عقاو هدب ء٥ يادتا

 ی هی رع هجا دءهدب مدلب وسمانوید تالا عاف هبانکوب و مدلبا ع ورش هنحرش
 طعو نایلزاب هدرج رش یب رع نالوا م دعمو بویلبا حرم هرزوا هیکرت تاراب«
 ی دحاو 3 شک ینا مدلبق دارا ۳1 دیو نلاطاررغو یناعمررد نایلزد هرب رک

 هکر ددیما ۶# ها ولت تدساسم جد ھر ن الب زا هش دعدامو # هوار سد هثمااط

 ترشح *
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 .هراشبلا :فل اس هد هکر ام هدب لوا ب وایروب ف الکسا هب هطاغ  ءاقناخ

 هةيقلا ىف ر دراشلوا قفوم هنساشنا هدیدع ؛هلیلج راثآو ةثماس#| كفي رمش حرمش

 ہما او حا رشا هدب هدحرش یادتا هرزوا يیيدناوا یا١ ن دنراتفن س

 یاودلا لكشم درد لوأ ریدقلا كاملا قیفوت بولي روس ناسحا مات ی الا

 لواو رد: ءل وا اورا هل رو هری ندیا عوت ندنرلتءارک 3 اوب ۵ هل وا

 ینیدلوا ندهب راج تاق دص یرلف دزوب ارجا ودنک هنفیف> *هللجرانآ
 نداوصا بوس ۳3 کتا د صم فاطسلا دعش دما

 هيلع دوهشع قاوا ضافنسم ۲

 رد هیاص یا رآ

 ا



 1 # دنا هدول ندو رس نا اک ¥ ظذ % نیل بیا نیمآ «دقرا

 ارریجتزو هدنک دخ ات تاود ناورداش یوس#* دن نکا وجدش یداش تقوب

 ق «ادخ فطازا مدو نتن نوج * دنتخادنا

 نءوربوک نن تروص ٭ ادجنتیانز مشاب "7
 متسیناب نموچ دباب عشقن# مایک

Xرے > یوم دلع شش جراشو یواوم نی رط رارمسا ل ءاح ه6 هکتساومم  

 هب رطو بواوا هوا هلساساس مطظاتم م دنک ولسلماوا یور قنا لړعاع») ۶ ج

 ۱ ا هضراع تو# ه هاکا نکا زا 2 "هرطافر اعو زاحم نددموف ره

 ههق داوا یو> هراجیروص نبالا 2 هد راوب د دج ر ھ بو وا سا فض

 1 ب> ۰ ۵ دهرسعاب رمب دو 41 وا :EW ه هاب ف.ط و E ط هضراع رظن تو

 هر اج هیلرلا نٍ یلاعد هننااهاج هو دالولارادن رلعغا رس ك نانع تانع

 یوردس 0 داند ناه> مشج "هراچ یوجوء تس> یا مود رع حشو بودیا لاما

 هل باح بساکلا تجوعر ۵ د اص وص > رس ماهمریبدت ھونا ہد ها ۵ و

 ١ سفت نِ 1 اعو رظن لو ناظم هدراصماو ن دمرهو تراب هار کالا س

 هدهبنوق بواوا نيت راجا ا نيب عءاج هلب را هری تاوعد بال ساو تزاب ز كرلتاوا
 هدق داوا دعاس هلب راهګار تراجترب ترابز كناتسود نیلا ةر ةو ناتسوب یخد

 کات یرک کیران دنت هک تیب 9 ن دنیقشاعلا ناسطاس فسقن سافنا نامه
 مچ ودوا تک # کب دح زاد رذگب نوح دوش انا مچ هک یر ددرگن

 اعزا نه مروخ , ۶ دوش یا نم :رجره * تّفص نآ ندد دنهاوخ تفاع

 تسدنوکس صب نآ ددرکروکات * ندنام دهاوخ مور نه مچ نیا تفاع رد#

 یخد ندهب داو “ل. اح راثآ هل هلبذ داشنان مرت اکنرپ تاتیا * ام سود ق

 ۱ 7 مکیزوگ درو e * ها زوک نکح ۵هزوس ۳ و 4 تا ¥

 1 نآ هکتسادب ال یونشم ح رشزا ارام سپ دوب دھاوخرمصب ن اطلس

 ۱ هل امرف تراس هتک ( تشک دهاوخ "هریلا حرشو ها فذک ارام فب رش

 || د مش تمد> رابتخارابتخا یی بولوارورنس شخ رون هلن راترنص+ دید نوش
 1 ترا یراکز> <= هالک رک تایدرش نعاس نامهو یرلتدار ۱ مادراکش را جاو

 ه درم سا ن امزو 1 ۳ دیک دن ماهم رلود نڪ و نکاس ی راد چو

 نالوا یتارواهرمس سادق یاد ناب ترمهع> ی 0 3 رظذ هل رلدحم ادح

۱ 
 ۱ تاناحور نيڪ ما بو اوا ۳ لص ۵ دار هاش نرضج تفطاع ر ظن ره ظ۰

1 
1 

۱ 
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 ردنارکس » فان یربسه> وت ده ڪار کنم ٭ شد وخ توأطء ردو قتشع

 | باا رههکناز * تسادخ ناسحازوت ردباط نیک .* فرشیا دوخ تمه

 ۱ + باطردرکش ورگ ردنارکنم ۷ بع دوبندربا-آ اور * تسمعارسي و-اطء

 نابادک دب ودی" دوج * ادکن وج نابادکح اسنشدوج # اب بااطیا هک دیآیم كن
 « دوغاب ز هنآز نان وخ یور * یفاصدش وجهن اک ناب وخو مه * فاض
 | رد ناوضر نامز نیک * داشرلا لهاا مت الصاا * دوشادیادکز ا ناس->ایور

 ۹ باب حق و نامز ناتسا حوت هک * باتش تاود بلاط یا ای نیه * دا نک تاج

 ۱ 4 هک ساون % دوشنورب نا نزا دو-شنوزْفا باطناات نک ده>

 | ةفرذ مک تعارز لوصح بواوا ادخ ناد رم نربغ هنعءاص ط:۵» هدازیعاق نوچ

 هژیفاخ امو لاردا نس کک بواةنز هنءظ ناساداص>و همو> رملا ةءالانير

 التیم هدرهز الا هرس سد رکا اوا نرصح نچ ھىد بودا لدمک ت نس

 | ندم يللا ميج نع تایص هیئوف هیالولا راد هللا لصتالعرمص نار-شخ ینیداوا

 ` لد هرکصادقدلوا ترب دام هتساشاو هلاک ولصاو هلو اتسسا اروم هلت ٤جر

 بانج یخ وسر ترمط> هددلوا مداش ینیداوا یه دع روصااح*او هوج وااو ءا

 ندنز هب ر عه هل-فلوا ریذپما-مایس هدیفهرانآ فلان یخد كنب امتاالو
 | هللا لص ید قرط لاجر فاض بواق فأ تافینصتو تاغلأتام تهدخا)
 | سار هک نوئکا تساهدوب نیفااسخم ةنطاب كلباعهو هرها-ظ ةعفادمو سو4ا
 ۲ ی زابق تستر اعتیاد ناز ی وج راس دش عفدنم ناشیا سدترپ

 | برف هلیر وهظ ی رارم۰آ عادو سانشنا ( دش مهاوخ قرمشم لوصا لوصوب

 | هقیفطا یفبوروب تصرف زاهتنا هيات هب هضافتما نیدتسمو تراشاهنب رللاحترا

 هد الکشم لح ال دارم دب مه رازه دصو رازه یرارک ذنو ظعو ساحره

 یاو هش راداش راو هل ت تاک الس یفادبصا یرل صو سا لة رهو یناک

 ب واوا نازورف ه ددنسب رب ڪک غ ارج ندنراتاذ م هدهدیدع مابا بواوا |
 نتفرو ندمآ) بواوا كاب درح هللاهداعا نیرلیزو رو هوش تافولا ةضراع لیبق
 | تاسود قحو ( اا هخ رللاعتنا دادعتسا هلی را هفیطآ (دیاب كت رمه د رج لها

 | بروی زام شانی رانتسپاو حالسنا هلبراءاوت داتشرا مد ( دشاب تسوپ دي
 | غ روس بولوا نکفا ندب تسوپ و نکشرصانءمح+ راج هدنزآبهتدوریم نشه

 | نیزک ف السا راوج و نیشن تب رق فاق هلزاورپ هنبیلع نایشآ یراحوتفرپ حور
 | ن الوا ی راهفب ریش هب رتالاحهر زوایراءصو بچ وم یراک ریتم دج و ردشاوا
 ناله چ دئنام ةه دنافراعو نا ةشاع ف وط رادمو ناحل رو ح ور ه٩ش ارانم
 تانا-:دلا س دانس لع و هدف يه هارو رد ثلوا نارفغو وفعراتسا یراوته

 چ هدفرا ل



 كرك ا رلثلوا لاح ی.فص زادنا 8 ناتشنراج ردناراجو لاب خار نیکهاد

 ندر رو ناه اتم ناخاتع ن راک دم ام"هلج هد زورقزو رولر هدب ۰ نرالوا

 هل ۳ دی دج ق زرودیدج موب ويزورووزورون بورو یاقناهابحاناباویو
 رب ر £ ففو یخ دهن اد Ae ه هبضار هدسیحرد راهرو م ازای

 رارروب مات نیز ندنراکب هاج هلا قاخلاو مع ههاشناخ هفووو» بک بوروپ

 * ار هلاخ ناو یاهرد نکز اب * ار هنادناژوسب و ناردب ماد 6# مظن ۶ یدیا

 قح ٭ داس یدید نادضرد یدش نوح # داشک دص یدبد قذر نيج نوح

 یوزا داش * یوش دهاشو یراذکب ضرغات * یوش دهازونک دهاوخ یمه

 * تسا جار دس ات س واربع هحره* یدهاماهرک دوتساراهب وا*یورغزاو موش

 رتفنات * وتود یزوراررغف نک ن ا۶ا * تست جاتو تسا تکلمو تع هسحرک

 رد تسارقفرد هکناز * لال-م نازاذکب و رففاب نکربص * وتود تی اغ ردنا
 هاش و تشپ واوه خ زرب ناک داتفا رکنسد لوا هک هکتسد ورم ل لالخاوذ
 سک رپ هدقح ناباط دوفو "هایم هدنراهکتسد تباع هک رداب ورس یب نادنمدرد

 لوبق زوي رد بواوا ادسنها قوش یاس نیبجو انا قشع لارور دجسم
 لاھ رة نالوا ی رازا- رپ یھت تسد هاشآدر ه دنفایس یراتهرحرپ تعد>

 ی د ه راب لوا هلذلوا راها ةلاوح ندنفرط نا باوج هل ام تفادص
 "هدرب سپ یقاشکتسا همان هجوت بودبا زودةم لذب ۰ د ه راک موسر تعاوا

 مالستحا یالتم ی ردنا یب هجراو هساهتا ندنمدق یادشا هدنک,دابا ل ام

 رابح »ا ح ایصا! ىلع بول وا تسس ندلازنا ترک مادناو مالم لابخ هدولآو

 تار ل ا ف اسد ھل بواوا رحمو مرش قرغ هدق دنلوا هراس ا ٌدعقاو تروم

 لالوناربجو كند بواوا تفاط هنیغو رارف ن دنلایخو باوخ هرح قد رطهو

 هع# دق دا وام هنرعلارمس سدو خورش كن شتر ضح کشی ضورم» دون 1 کو

 ى ناري تاناحور تا قداص ىقشام نآ) بواوا ل SE نانج

 دنرذگیم داهنجاو تار رازهب لاس یسو تس رد نارکید هک یخزر نامدق

 (د اهر نانج رمنیمو امزا هکنسلوئسم دش كاب توهش ثوازاو تشذک یشرد

 .یربک اراکنخ کس ریکت زور نامه ی اتو هد مب لوا هل شم 2م تای" هدرم

 نسح كتم هرهد ود: لد رس هلا صیص# هنداره نادم هصاخ تەد تورو,

 یتازرا هیاطتسم باطخ فب مشت هلرترهش فرذع شد ورد بوروب رثا ایگ ظن

 | هدست نامژ تود كواس هرژوآ ترانهطو تفع لاک هت ا
 | بناور باب راو ند هیهاس بنام باعصا هلی ررظن نع هثاغاو سفن ضف دادما
 ردنا رکنب * شد وخ بوخو تشز شقن ردنارکنم هک مطف ر دشلواند همان
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 ۱۳ ,دنراقدلوا مافآ قووم هللاتردابم طارش هم راهش یشراثآلیمگنونا هم اک |
 اش[ اشا یییدلوا ی رز دودنا تفارط وداد ن یرارم: ۲ تیط سفت ۱

 نیرفآو نیس لیچرک ذوناوجوربپ رب کاپ اخ ك موق سمزابرمسوارب«ندهناکب و |
 شرهاظ* یدنانطایب و شب شرهاظ 6# مظذ % رد شالوا نادیهناد راک دا |

 نادنزو هاح زادن ور نوح * ن ۲ لر ناسا شاب دود ل * یدشآ ناھن رتبا

 یو س افت اهزاد.تر نوچ * شرع یوسد یشرع سواط نآ بر * نچرد

 توء او نوج*ن یاب (E لد رب و. 7 نت یاغرغزا هتسک درج ناج# شرع ۱

 *رق یا تشب همد رمو هتک * ندب ماشفارب اراج مقداص#نیفداصیا تھک ||

 نرریش نم وت یب * شب زاب ناراره نم مدودزآ * رک د یاج ناکدنز هاش هک هب ||
 دک رو "هدزرس سن دنفا ی« ف ما ییادفد رم لواو# سا وک ر مدت

 تشک ترس ناب رگ »۷ هد طو ¥ ردوارغ طو نالوا یزرمع" ماها ھوا ص

 ن الچرپ 'یءرپ رد ٭ نع رع د رک ادخ ی وس ادف هارزا * تونک تاب مغو |
 لوا 4 هک تاو تم ¥ تع ره دادار همه ندا: شدی رک # کر &» یط

 تب روت تلف رعد نيش شاار اجو تەح ب: ز اک و تو: رط یارا دنس

 و ا و نوا هاما یف اسناضا ناز ون ر و داتشرا نجا ناکناورپ هدنراتفالخ

 فرا-همو ناروشنادو ن نی هنادیءو تار و مت تامدخ ینازایو بوروج |

 نایاب هرس یب و قیفص ه هبقا محو هجوتو صیصخ هلدحو تار یاناءز یازرو |
 یارس دعآ بش هک اره ارشد ورد ) ینادرق یہ ناشودرب هناخو یناردنافو |

 كراونا طرهع نالوا ىر فب رش هبرث ال اح یناشک هفص باعصا ید ( تسوا |

 یاب رقا برقاو ندنان-طاو تارمطا بحاص یا رسیهر> صاوخ ه دنمدق تڪ

 ناکساواوبا هده رش دف نالوا یسهب ر ك هد ام *رمشود نالوا ندیناشاب ردك

 ورك لوا اعط بوروب لفکت ةمهلاو سفلاب ب راةسااق م زاوا هماعو بودا |

 فورم ص٥ ی را هفب رش ت اقوا بویلوا ی رلتکسم ردنوربب هلغشم كه وکشرپ |
 ربخا ثلث خد راو دکب واوا هیلو هیلو ت دابعو تعاط نعوام یب تبع |

 ور ث. .وصو ینارمس تلا بواوا لخاد ھا . زاتفلا ۰ ارادو سنا "هقلح هدیاایل ۱

 قجنا تويا وا فقاو ن روکذه نیس رف د راتالعاعم تارغ قداع> و قباق دو ۱

 ماعصلا یناملالاو داخشالاب هنس هلج یل ام تلوهس لالخا كن هاکشم دونع هعن
 رهاظناذنهدرد یب ًامادهلاباب تع كن هلرلج هبق لوا ہلکا رامشانب را ہیلع تم |
 A اا ج "هیاسو ارم و دام هه واهو هب روص بلاط ء زوق ناد و هنطاب و 1

 1 هد هعیفر هبق لواو ردشلوا هداه:هدو هی "هدرپ یارو یر رهو هدنکارپ تعج ۱
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 مالک الام بارس نار بجو ناشد وردو ماعد !هعنج هدلح د دلوا یسارحالاحو ماتا دح

 نعوی ۵: طه رشەر هل راتسوس تمارک تسد هيلا را ههر رع ترە > هدفداوا

 نا ورد عا نیعو بودبارب ندلالز نالوا الح هسهتکنیج یس لک ءاسلا

 كنابلکو اعدرخ هرزوا قلوا هعاس ءافش یاود هروکذم لیلع هدنرضح نامجو |

 لبا لجاع ئا-ةشو هببذت نس هغیا شون هعرجالب و لاسرا بوزو ی واوء |
 هک دلیارمشدنو هشت غیلتو هب شم علف موق مرمشب عفاولاین هلفمروی مشت |
 لاحرد فاعلا همرکو یناشلا هلل | ل صد هدشیهع یرهنافداص تعاطا هئیتلا قفو |

 یلوتسه لاسکب تدمو لئاز اقستسا تراماو نکاس اجترارحو رهاظ تیفاعرتا
 ندبصهوراکنانالوا هان ضا معایادرا هیلکلاب هلفلو ال دبم توق فءضنالوا |

 یر هيلع ةع یاس نيج هدّیفاع تلا موب بولو هزات تایحو صالخ یحد ۱

 س الجا ه دند دص تیک یف رع زا بولوا یرا-و نعادو تسد بایضیو |

 رنو تباشر کت سد هیاس میقوم :یسهنافداتض قرف بوق 1
 یراک دنوادخ بابحا كالس مظانم بواوا توخ درد هد وسآ یریگت *.دزادوس |

 ترمطح هکر د لیخد كل هج دارفا هلغلوا لیاد یخد هعابشاو عاما ندنغبدلوا
 ¢ هکتساقن# ب ام نسحو مھل وطردشلوا هلیسو هثسلوا یل دالاهرمشس دقانالو»
 رک ذ باعا می تقوره یزدان توفص داعم كيك "هر اد بطة لوا

 ,داهضنامز بورود ملعت و داشرا تبع هلدالخو ناوخا م نی ہدلالج مسا

 توفص *یجوبص لب رم بور دتا قاارآ برط هعا-سرادوم د دشاهو نالاوق ۱

 نی راصاوخ صخا لاثما هدهد ما بواوا لوغشم هخ "ودر فیت اصاوخ هدعب و
 لح ل اعا هعفصو عبد بواوا امرف ی روص قرفت ن ذا هاد-عامو باتا |

 مغنا) ناک هبا طم هدن راطاسنا نیح و طاشت تقورپ نکیاراذکناقوا هلنمه

 نار سن هلتاو:ء ) دوب دعاوخ مالسلا هيلع لیعاع"ا ترضح شیک لاعح#ام

 كن الخ بولق نارو حورو ناوخا بلاوق حور, حور لوا یرالوا ی زاولد
 ه دنفادناوا نیش مرح "هرج و نیهر شارف هلا هدیدم تلعو هد دث ضرار

 یرلنا رعه ناجل هنامرحم رطاوخ یراق دلوا سو فا رادغا د هلل را هلراجراثآ "یمامان
 , یرلت مّو> هد هد ملغ نامه هدفدئلوا ه دهاشم یتیدلوا اسرف هعدقد رد

 نارحارپ نرابع (دیآ یبه> یاب رقزاریضهرامه: معنی زا ) هدنفایس تصرف ماتفا

 نالوا هافناخ یوک اعد هجاوا ی دناجر هاب لامورو زا ماقم ما رادغاد |
 نآ ینب داوا ادف لوو شک كنابلک هلغلوا یادّوملا مععرس کار نغوررپ ۱

 یه ترضح یردقیهال & بذ شاک دشنامرب نعلارب دقلا اة مكت ۾ رمن ەرغ 1

 تص و همان تشاع یخد یخوسر باج ۳۹ فدو رھ مزاواتواوا |



}1{ 
 اا ل ساتن سس سس ي ا سس نا

 هج نا ) هرکصنداب و مخرب اراموارازکبودیاتعراسم هراض>ا سفلاب ناک

 هش( هه ا رم تی داھد رد هو اك رگ هدنددص ظ.فباوید تا = یاح

 کا حتر س# رسد و تره بادر داوو توم>*هط*هفرغ هاکءا

 تدم سوفا ثعاب یس هلخادم هثناسیم بحاو راک هلوةمو لاو دنک دة داوا
 یزاهیالج و هااج نال» اوم ا e اوردو ناد رم كنا شو نا بواوار ح هاا

 ماض "یداب هکلب ر داکد راج رم«آ تعانش طس وتو هل ادما-هط3 ه دنص و ص>خ

 بدا نسح سالار <1 شعا راردبا د اب لح لع یا رجام ود رواوا رکنا ٿريغ

 ددم هره) تامملاو تالا یف بو دبا یرا قن رمش هب رت "هناسج# ی ودنک یراثعاو

 عفو ٥ لوا هکر د-شلوا یرلتج رو ح ور لزاو راونا رادهصحو تفرعهو تیک
 حا و ناوخالا نيد یررماب دا و دب رعو دار نیلیعا بسا دةم یسدق صف

 نیءآامهدننر عفرو امه رت یلاعت هللاروت رد ٹل وا دیفم ییلحو تدر*هلرچ دناوق
 ازم, رش ناجح رب مون یسوا نامرفو طخرب 1 مظن % نیلا سا بیخ ال نما

 ر دنا تاسیح اراد هش ره * تاه ص ةن نورد اهتداز سب * مهدیم ناکرزب

 مر < * تسرپ تق اط شوک ن اراز ه زا * تعارهب تابع "هیاس هر » تسانف

 م رک * تسود لطر دنا 6 <a لاع ودر د # تسوا ت وق تربجو ر دکزآ

 1 هدر اونم تاک شب یافصو قدص نام * تسک دیز راهب و شدرسو

 ندهبصعتم نیست د اعم هنهادم هفناطر ندلوبنتسا رهش ی اا نالوضلا و

 هوکشرپ ه ورک تنیغ تیعججبیئرت هدم هناخرک ذلا ینآرظان هلباهدو دعم ص اا
 د> رک ایرلجوب یوکو تەك« اک رارف بودا ةعاسلا مایقیلایاعت هللا مهرتک هب ولوم

 مالک خود ردرلازسهفعا وا م چ ردنراو کب آ تب رسو ات ها هساواهدناکما

 باوصتسا یاب ور ید اغا نسحرطان هاخ بح اص هدنراک دانا ماظن تاوشخ

 هطاسم هقرگیاج هدب ده تده و یراط یلک فارحا هنجارم تعاس يندداوا

 ETT درب زا ع تیمرک هل درس بآ لایعتسا ر هدابچ رحب ر ها جز م اجهو بواوا

 بذ اج تایحا ناهاوخربخ هل وا راد د اقسدنماو ج چ اقتنا را "او ضراع فءص

 تروح هدند دص لد وحم هننالو "هناخافشف طظ ییعجایمیور ند هم ایس یابطا

 1 اادھ ضد هلکعیا بقر و قوس ° داریسا ن درب دعلا هرسسدق وسر

 نب رلهاش ناد:هدرد نادیم هم اي بوئاوا طرسوت هو بهدابو هل ادیهد

 ناشپ ورد؛یکنشت عفدرد ناشیایافش) هدقدنلوال ًامناشی رپ لاحو انادهضرع

 حة هوا موق يه مو دز شوک یرلهرطنم تراش نالوا هدزرس هلا و( تسا

 هنب رلعارهیارجا بواوا یراتراشا لوص> یب رطراش تالءامهلرادنق هنارخ باوبا

 *هدینسر یرب راج ةقدص مک < هدراسا نامژ هلماجه | قاطندش مادقارپ ناکتخاک

a ۳ ۱ ۱ 
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 | راذکت اقو) هلیا یتاسغاب نہدخ رہا رخآ لا بویموق ندنمف سد ن رلءاکرد

  ۱دارا ی رهاشب ورد لاوحا هدارتف بقاسءرکذ هکر دشلوا رادءان الاسر و

 دارتف بزح هدقداوا ارجام رادرببخ یخد بام صالخا باش لواو رووا
 كموق رم فس وب هدهد ادب و الامو بایفرم# هلا یون مهو یروص ت: السو ق
 ادا هیات نی دز ردشلو | یر هش رس تمدح ماسعم مم هدمایا ییلناونات

 الو  Nیالب * ءدازآ "هنامرس + ها تعار ۲ هر یخد تن , را هناکیب* هی اس

 | رسرس تواوا یا-ه>ود  E a 1 Eهللا صأفا ر دعا انفورعو

 نیم 1 هينسأا ھر رطاا ید: ۵ نوا لع ةيلعلا هتدناحور تا شر ی دا-هلا

 ددع# ایلوا برذ هک یخ یمن نیا ٭ ظا ۳# نرخ الو نیاوالا دیسرمس ةمرح
 * یوش باغ نام ااغ لالظزاو# یوش بااط نابلاطراوخ رک * کور اکو دزادتعاد 9

 ن اھ اش هب ا ٭ اف و راب نی زا یا باطات ٭ ا ےھوٹ 4 باا طو هک یا

 ل وا 1 و د و *% باش زرند ها س ناز ی ۳ باش مدره بلط

 هدش ن ال وا نان زیئرس ه دن راهاکتتد بدا ها هم كنا د رھ نادم *هناک, |

 ايس هاکعا روهظ تاج تح ایس بحوم ةش رطلا بس ه اکان ندنر |

 نا جورخ ن دهاقناخ هعاطالا مزلا نامرف بجو و بوتلوا يما
 لیعا-ءما نیما یاب احا كهلا | راشم زب زع هنغاوا كنئورصعءل اد تو ن ۰

 قاط دغ هراغا م و رذنس مع رصسلا لد بواو | راذک.ش هدنسهژاخ دخلا

 ا یخدلوا توراو هل ریه كهوف ص ب هليل > كعا دش رع سافت ا لس

 هامدمه تب یودبآ سابفدش دعآ نالک هلوا ہد زاس تاقوا رب ند هيض
 یخو سر حش ترضح ءاک ان نکیا تفلاو سنا تصرف رهتمو مودق میم هرزوا

 د.د هفتم رغ تمال یرلذب مشت هنا فاکتین لوقو و بورود فی مشق ید
 لاثعاو هدهد مذ ندنالخو ناوخا هلدص ماعا هتن رلعارم>او مارکا بوناوا

 # تسابشعما تواخ لها دع وک هک یردت)ا لی 1 تم ¥ بوالوا توعد

 زیر مر هلسیس هدآ شوخ تظن * تسا بکوک نیمادکزا تلو د ران نا براب
 زا تسهد نیب رطل زاوآ شوخ ندشسم ته ناسیهرد تمدح نماد یر هلوا ۱

 موق ره هدنددصز انآ هب قیسوم "یناحور شعاشعلاو اشءلادءب بونلوا راضحا |
 هدکدلیا زاسینی رل , دعاسم هقاسصا هنب راه رمش ساخ یخد یرل-یشاب نری |
 اروااماتسا تشم یب تصخرامزا هلغقلوا اجر *هداما ه دنبیفع یز هلعاعم هلوکس |

 شی ورد هدقدلرویب هلبافم هللا یرازبمآتربغ سفن ( تسا هدنام یزاونین م د |
 تاعقدلاب هبدشوک یکیدایا افتخا ن.دهبلا یمومریرع فب مشت بوج روب ما

 هل-فماوا هب قار بیجروآر , سس تولوا” حش ساع توعد ة٥ دخ لا سرا ۱

 | ھت هلاخ بحاص یشان ن دنکیدقا باتش هتناحاو باو> درواغصا ین ؟انتوعدو |



 نتسلالساوهدایلوا نتسیایحابولوا انهو دروم هثعارتخ اهدیفمو رخو لااسر هب واح

 رد وا صرص هلیصاخ ی وسر ندال عا ء1۰ ةن اا هلفلوا م دهسا رو مدفتاثهدایقت
 ر اکو ج یوک هد هثحا.«نادیم یس ههو ع ههو تامدق» یخدلرک ذلا هب رکر وذ مو

 هلع فتاوط هاک واس هسیلترخآ قدرط واوا هلع باع سواء هلئلوا یرامازاا
 ینب دنلوا لیص هر اعب اس و ین اضدا مم ت بچ كم رګ واک ر زبآ هدند دص نش ندتقبرط

 ازسهدرهزالا هرم س دق رک اراک نخ تبال و دعو هلن ام رح ندنصر جداول هرز وا
 ۸: درامو تب سسأنرادم و هدیفع دیک ا؛یداب هند یه ییددلوا هدیشکاجحو,دب د

 یصعولاس> یر هیلعفو هباوقدن اکهرویغلا هللا لص«بواوا فر زتو نرکبتثعاب

 دعصلا هاب دابالاد اداب نینع>ه رد-.شلوادوجو ناد: دوباندننام هلوهرف نرم
 “ي ورشرززا * دنفوح ددشخ وایور ردناج هکنآ 6# مظن 9 داجالاهداسءعو

 * اب هجناشلاوعوع و ناکسزا# كاع“ رار ه«ناته۶ف بشرد # دنا هج> شلح

 درازکیما ردوخ راک #درتسکیم خر دوخ عامشدم * دروآ یماجدوخ هفیظو كس

 یناص بآ  بآ یوررپدءرمم هنا->س> * یسخرهبافط دراذکنبآ *یسکره

 هدهاتناخراوجرخاهلاوذد یهورخاز مرا لوا 4 هکتساوقم ۴ نارطضا یی دورمم
 | ترمضح دام هبه-و مان فسوب لا, نالوا رجاتسم ,دهفوقوم نيک اکد
 لوصو هلبا ابهص هش ه,لغ,دماش ماکنهرب بوروب یوق نابهرب تئارا بوق

 یرالینحا بودا الا هلاک د ك ءوف ره لاس#ب رکس:یرپ بشرب سور اڻ دنا زم

 موج هلد اغ لاسقب هلغلوا مشو ربسخ رمنه# ورکس باوخ شوهب هلا ینارکرمس
 صا رک بدر تصرف زاسهعاورانک و سو یارغا هجا سو تال وس

 نشهد رب لزا مس ناک د را یدو رد هاکان نکیا هدنددص ق داوا راکرد نیسکعا

 نیا ) ردت نهدرب تشانا باسنطازب رف حش ترض > بواوا عن ناکدردو

 ر تعادلا راک د ید اردوخو دیش اد ل اد رح *هناتسآ را وص هراهب

 بوت ( یکم ت ارج بارخ هن اخوت هک تسذا یناب رهم تورعو یناب بسم
 هژلغلوا ناهذ ن دادن تنایخ " دیداسآ ناورحورو بوروب رازآ هلیعب رفنو

 اس موق رع باش هل رهناسردا رف ترضو لالج یایهص شوهب یخدلوا

 ششورت تم ندنز هایش هجوترثأت نکل بواوا تسلا ماغ خد لاسغ و ضرءلا
 هار اش یب راذتعاو رافغتساو هب وتراره بولوا تربغ هضرام شارف رسا هام

 یرلهاةناخ یارذ تم دخ لذ ندوجوم *هلج تعاس ینیدلوا بایتیفاع

 باوص تدم لیمکت بواوا هقاش ت امدخ هل تسب رک هدنراهی رت حط بودیا
 3 7 شومهالکو رکن ماتغم هرزوا یراکنخ ةا تّش رط سر هدسلعاک یر دد



 رارمسا ففاوبواوایرترمص» هنا و هل : رس |س ها (تساناش ره اظرمشج ہد رپ

 هد اسم نه مد یم دسر ظفر وب "هدافتسا"هب املوا ردرلُهلوا هدر یارو

 بواوا عامد ش ست هاو یزهروم هصاخ هللوا هدر هن ود: ک جد یروهط

 یناحورببس ندهد عاهدنا كب هر ا یاب نالوا هدرون یارح هلروزر, "و سطع

 | نادرم هدسنفایس لن رللواعص تعارکر بدن راک یورزادنار هدر هلنایب نی دلوا
 هاد یراکدانا رس درگ را- هطا كنان رود تالاک ه دن راکرابم نهد باعا كنادخ

 هکلب ؛دنراراظناو ساقنا هلو ا هد عص ةد وری تباذع هلوقمو ةعفد هیاو دلاری ع
 سا-یقو یراکنا هلل تاکرب نالوا هثماک دنرادوخا صاف دوبهددوجو هرذءرذ

 یرارصالوصو ودصق هام نید"هلجانطاوب و رهاوظقدافد همش و نا رمو هلة

 قد صام ۵ راکفالابکانع نهباهلب * الا ءافتعداطصتناتاسهیه هک تب

 ردرلشمروس قراعمراوناراث هاب , ران عع” د ناکن اورپ EP نبقلوا

 یوش رهوآ یسر لد ب>اصإ نوچ * یوش رھ رمو هرات تالسور ک % مظن 7

 رادیهوا یورابارممشچ e ناشوطدرهعالاهد«لد * ناشن ناج-نایم رد ناک ای رهء

 نیشنمه * نیک لهازا نادزابا راد لهآ * تفکو ثح ءارز نایک.درک# تفح

 یدیعس یواهد هن هک # تکي Ey or سالجناز * نی شنوا اب وقح

 نوچ « کز یا نادماوناربو من # راع 2 یک هکنوج* ت>ردر

 "هدیدنآ تسازابارتر ۲ ۴ دوجو ره ردنارادنب یک * دونی ن -طار ۽ مشچنآارت

 نيهورحانا باس اول نو # نیبكنهرسیک یکسر ھر ز# نی

 نودع و های ار نورفب و لعکلاو د مالا را نوحربریص)ا اولا نم
 | رشنم هتلاذایملا مهدنودناوف نع نومرعف مهراظفا ددمو نیلماکلا سافنارما
 | هناسحا یلاوتوهناش یلاعن« ثایغلاو صفا ثاردالا ماوشو بالا لارطا اذهلثم

 مش لوا + هکتسد ورم *% هرغل دنسالو هل ددمال ششح لکب تدشتلا نم

 مش هدیلاع لص صو یاس دنس ل وا فراعلا كلام لمکم دش رمو فراع لاک

 "ه دد درمز یاکربلا مسج ت اذ ره وج و بولوا یدهاا مع ناکناورپ غارچو
 ر ذن یا و پواوا ناضراسعم ضرعت نام یسهیاسعءارک *هیاسو نارظندب
 نرموح "یوم د اع ۰ شش حونفرپ حورش ۹ د دید دص سا ثعاطاو

 ارقا جاسهنعو تاجالا حمافو تاب الا ها aE ندنخی داوا قفوم هب یواو»

 رولا لک ایه حرشو م ۱ صوصف حرشو ضراثلا نبا نربّضح نیسان حرش و

 هناقشاع و هنافراع "ددنآ شوخ هغتاموظتمو رهظم هتساشنا هدد: رانآ یلاشما
 هراد قدلاو ملا لها نيب ور ذپ فص مان عاسسلا هحو هناود بیترت هلبا
 | یعاءطاا هقاش و عاّرملا عاج هد + وجا ه دئفایس رس یلح هب اهن نالوا



۰ 

 peres و میت دوم وا هوس وه وسوسه هورمونی دیه هد
 و دامن یر وق زن بو نو ی را خو اسر دف ر راد ۱

 یا راک راسو ی دنفا یے هل روفذعو موج یم تقو مالالا حڈ هرورضا اب

 روک ذم فسعتم یارغا جد یهاش داب هح رفو تیک و مارا هلیس هک ایر تبا

 فارطا یواوم عا“ هکر دشخلوا لب وع ن داوقعمان مرج یی دلبا مادقاو
 ناو لوا هبیصعتء موم یادتبا رد د دس دسو نیص> نصح هب باس قرط

 شنا سوا ندادعاما هدنرافدلوا هههم هد هکر ء٥ لوا ردهرادسم ديد وت

 نیفلاحم یاذا هل اغا نومآء هدنراه افو "هرس یارو كرانا هیفوص یا فو زرولوا

 دوحو نالوا دی ات راد ېس هدهلاه هلام هلوعءوب رارولوا تفو یافص متفمو

 یررکشتو ضیصتتود ر داعد رخ یا زس اسلاو مه ایف هوجولالک نم مرکم
 رد هلع قرط ن الح و ناوخا ةا "هدرک ى ندهثواح هه رط صاوخ>

 ەك اندھا ٭ قفا رد قاجیف یخ دا * قفا یدابع ینوت يلدا 1 مطن %

 مد ره لوا ٭ هکنسب ورم ۴# معدات تدرب و تفرکب و تسد * میقتساا طارص

 ناخ هعقادصم مکاربخ و هو ض اوهرکت نا یسعو ترص باب را مشج

 کو ینبدلوا داق هشاسنع هغاس یی ودنک نیعاا مجو نالوا ی ررطاخ کا
 ۳1 راب لخت كنفرمم ناس وب لوا بولوا یربکا راکنخ تق رط ناتسوب قاس

 لسو دمر عافدنا «دنراهاکتسد تعارک هالک سالا یادشا كرا رع نالوا

 رقم هلفلوا یواوم *یونئم دلح شش حرش ر ذانو نارکش لسیبس كلاس هللا
 یخد هلبا هدرفم رشک تافینصاو مظن ی اشناو قفوم هنن رارذن یاقو هدنرلتفالخ

 هللا فرط نم اب وک بویلبا رارمما ضعاوغ لی را دم ی هل اج قرط نیدیقتسم
 ساق نذ هلامز نیه شم یرلتاذ روهظ میظعلا ثوغلا فيئاحور بناج نعو میکفنا
 رمسفلو فب رحم هدن لرکذ نت ی انا بولوا سرداب رف «رلنلوا ةمطءلازنافو هحهلا
 تای ندلوا اسرف هغدغد هللا , دا رم "یناعم یاغلا هنیعسمو هللا یآ راب

 هل دا ) هدر هیاهسم تاوعد هعافو هرجا ضبثلا ىلعو هرد هلل ز درا-شاوا

 ثیحن  هناا نع سیافن قثذرو یرصبا ءاود یرصد+اد لە ىذلا مکطا

 بای مو هل رکشت رقف ( لالا ل ھا نم ینرمصو لكلا نمم نع یانغاو بسنحاال

 ورد زابل ندب معرب ۵ ةع یلاوز ید كموقع مجورتا دیش بورویب تاجانم
 تشنارمس ن 1 لس هداز قب رراد-ةهرب بواوا س گعشم هش رار مرم هدقدخاوا |ا

Se۳ هکلب بواوا نک ل ناک هجگدبا یر هدد مدرع یوړ "هدوس هلل ر  

 نالوا یو رم ندر: ارم س س درب ترضح هدک دلبا هبلغ هش راهرصاب وو نالوا

 رطاخ یراه-+ددا یرلهرویب اود 2-4: ر هداس بوب روپ ج حنه هلو عهد

 مر تفورو تسارک ذو سن ليها صاوخ پاسمارد هصاخ) هوا ی رانی

 # "هدر ۶



 یوم ما

 #4 یدنفالیعا ءا یخو سر ترمطع> 7

 كالمتاذكنن راثد تداهزو راهش تمارکوراثآ قداقدو راش قبا-غ> باتج |
 | تالو نم ز هفلاب تارح كار هع نات وب ناسود ناتسوب ترمضح ی ا

 تناما لباق هتفابتیبرت هدرا هیلاع تحهرارسا هلک "هم اسبواوا ندنراتفالخ نامزو |

 هداشاپ ساقی یراترمضح یدبععش لغو یراکدنوا دشتفالخ یامظع |
 ۲۱ هتداقمو بواب روی هدعایسم هدکدلبا ناتا هب یواوم هاقلاخ ثادحا الف ال

 ۱ هدناکرا یاحم جت و ناش یاس طبهم لوا بواب روم یالکدا هدهد وسر ||

 را لا هداز ه داژ یطاق حالم صوصالا یلعو م دوتا هوبا و مدار و ج ۱

 عقاد و قراءءو مولع حلا هدرار ها ۳ راکنا یک روھ ا هدئاکنه اضل ءوس |

 دناکءبواوا 4 او بواد ری ا ریکنادیم هلا ه ذفا تاه>وت "هل اعمو هیاع تمه ۱

 | هد *هللح قرط یافواا نالخو افصلا ناوخآ دز سوغندرک ذلا ءورکم راک |

 "ییادسه رم یتح هکر دشاوا تحار *بافوو تمالسع تج هاسو هبلع هل یلص
 مد ىوقلا هلل رحم ) هدنفاسیس نیسو ماست هنیداهن>ا یخ د موح رم یتواج

 نیدناعلا لاکشا قو رع مسح یف هناحا فیس نشو نیلداع) لب باهم قو سرا مادقا

 ۱ لاطانر ر <. هد را مع اشامزق هداهح الوا نما د عام طیف هما 98 نانس دقو

 موق نيل طإلاو نيف نيب قرفلا لك-ثاو ن.درفلا لواط ىديا قطا ةبلط ىلع |

 وع )۲ ویصلا ها طرا نووط) و هباصاا هراکذا ی 7 هام اب ایا ضار الا ا

 س ام ما 4 دی هجو هدیدحو ةشوکو یرادبلاجو یر کاست هلان تمه |

 نرکنلا قامت م العا سکنو نيقداصأا ندهاحا نیهاریلاءت هلارانا :دشلوا

 نیلسرل او ها الا ةماع فمرح نيعماب نیمآ نیلفاسلا لةساىف یلفسلا ےھناک لج و |
 تمههرزوآررح لاونندهیاارامز نعو * نيب رعملاو ءایلوالا ةفاك رارسا رعد و

 سا ه دد لص یسارجام لرصو با < یندداوا راستا باس هاعذر بخو ۱

 قر طبابرا مذوحدقو مدار واخ ا: دا رع ناطاس یس اهلا ناف رسهاءلا |

 ییدلبادار ۱ هدب د دص علم ن را هبهست ناندحمو نرلهئس>رانآ تمارک یایاواهلا ۱

 یالضفوا ساک بویلو نان اقعا هرو ره لودر لوق هداهبف عزانهداوم |
 نا رظانلا لاوقاط, نیما وا اتغتساو ضرع نين رف ثحابمیخد هت رطلاجر |
 ه دئفایس یره ودنم راثآ ناسکاو ماظع یایلوا برج دات یر رههدنددص |

 نو امهروضح عفرو باش 4 وجا رب رڪ درتاطس الا ر دقو هعا كلا بس أ

 بودا تبا.صا هب هد هد جورة صح ید یصوصخ اعصو ا هدنر لک دلبا

 نیک هنوک ج وا هلخع وا هتکسم ةعفادم هج راک اں داماو مالک "هراداره ۱







 شب وخ تصعرب تورامو توراهندرک دانعا
 ناشي تب وعو لاکنو تورامو توراههصف هی
 شیوخ روجر "هی اسم زب رک نتف ر تدابعب

 دوب سالبآ دروا سايق صن هباقهرد هک یسک لوا
 قشادداب ناهندوخ "یتسو دوج لاح هکنا ناب رد

 یشاقن ع رد ناینیچو نایمور ندرک ی صف

 یقوچ زوما هکار دب زر مالسلا هیلعٌربمغیب ندیسرپ
 لسو هبلع هليا لص ار لوسر هن هللایضر د زناذک باوج

 ارنامقل یه ناشات هجاوخو نامالغ ندرک مهتم
 لسو هيلو هللا لص لوسر تاوجردد ز ھصو "هیقب

 وک« ن زارتشاف اررمسنیا ارد بز رم سو هیلع هللا یلص ربمغیپ نتفک
 دب ز تاک ع وجر
 هڪ هللایضر رع نينه ول ارما نامزرد رهشرد نداتفا شنا

 دهج و ل اعتهللا مرک ىلع نیم ولارعا یوررد مصخ نتخادنوادخ

 ههجو هللامرک یلعزا رفاک نا ندرک لاوس
 تسدزامشم ندنکفا ببس هنع هللایضر نیم ولاربما نتفک باوج
 لع« نیم" ومل ا ریم ار ادیاکر شوکپ مسو هیلع یلاعت هللا یلص ریمغرب نتفک

 هه> و هللا 13

 نیم سیلبا تاالضزا مالسلا هیاعو انینییع مدآ ندرک بعت
 واندرک تحاسمو ههجو هللامرک لع تباکح نتشکزا

 دهچو هللامرک ىلع شیپ راب ره رادیاکر نداتفا
 )سو هيلع هللا لی ص ریمغیب ندیماط جد هکنا ناب

 دوخ نی رف اب ههجو هللا مرک یلع نینارما نتفک
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 سد ی اهدند ن دش مج فو ریهح

 نایقتلب نیرصلا جرمی« ناپ رد
 داشت ارادن رمدنکل هاک لو ۱۶ ره هکنا نعم رد

 وا تفچ و برع یارجام صلح
 شیوخ نز سالار برعد رم نداهن لد
 یزور باط قیرطنز ندرک نییعن

 ناراببآ یوبس برع ندو, هیده

 ارناراب بآ یویس برعنز نخود دزد
 تسرك قشاع ادکه کنانخ هکنا ناب رد

 اد تشب ورد هکناناسقرف

 هفیلخ ناناب ردوارتابیقت:ندمآ شب "
 کرا ود یا لاا ید قم هکنا نایب
 درب نزاف بنز افا لثم
 ار هب ده برع ندرمس

 ایتشک و نیوض یارجام تیاکح
 ارهبده هفیلخ ندرک لو

 یو تعواطءورب فض وزاد

 مسو هيلع یاس هللا لص لوسر ندرک تيصو

 قیوزفندز یدوک
 دندوب هتفز راکشب هب ورو كرک و رش *دصف

 ار زك رش؛ندرک ناعما

 تفوکی/یرابردنکس ک نا طق
 منه تفک که دن . نوک نا ندش نايل

 NT رک رش ندرک بدا

 ار مور م السلا هیلعو انت يلع حوت ندرک د دذ

 ار فراع نایفوص ناهاشداب ندناشن

 مالسلا هیلعو اب ىلع فسو شوب نامهم ندم]

 ناغءرا مالسلاهيلعو است ىلع قلدص فوت ندرک بلط

 ارمالسلا هیلعو اثین يلد فسوب نامهم نتفک

 یو, اک ندش دن
 مالسایاعو ا لی م روع اب ندر ؛ندرک امد



 ر را رە هلأ ساد5 یاس مک> لوق رهبة

 نجات هجاوخ تباکش عوجر ۶ ۰.
 ار یطوط رجا نت >ادنانورمب
 اره>او+ یطواع ندرک عادو

 ندشقاخ یا تشکناو قاخ مظء ترە

 ناک هقااش ام ریسفت"
 اف دو سو سو هیت ت

EYع یاد ها ی ) رع نا "وا ربا دم« رد یکن>ربب  

 نانعع» گرهد ماا کب ر ناتردح *یعهرد

 اه وا نع و اه: هلل وطر هتد ت ةا ل اوس

 ی هرس یلدا هلل اس و يات مک تاب زا همان

 e را د رب اوختعا هکش دح نا ي رد

 مسو باع هللا ىل ومص ترا زا هسا لاو هرکد

 v۰ ج دوو دیش

 هنغ هللا یضزاررع رم > فتاه نتفک باو رد

 تو هباع هللایص لوسر "رھ راهطا

 دنع هللا ی رار ع تسضح نین "ولرم ندینادرک

 : هتشرف ود نآ ی اید مست

 تشذک ییاط ماخزا دوخ نامزرد مرکزا هک هغیلخ نآ "هصق

eهی عیب  

 هقاف بد وا نزیارجام و یآرعآ هصف

 رو هان ايعا دع جانم ناد ره ندش رورغء
 ا ید ص دتفا ر دانهکز آراب رد

 یاڙعا ًدصم ع وجر

 ارره اوشه نز ن درک تن
 اردوخ نزدرم ندرک تی
 تسد و هک اعازا یسکره ندیلج هکنا ن اس رد

 شوخ "دننک زا ندرک راغغتساو اررهوش نر ندرک تاعام

 : 5 لقاغلا ماعا نونا 6 رحل نارد

 د وب نڙ ساقلا هګاب اردو د رم درگ میس

 د بسم رض و دره نوعزفو مالّسلا هیلعو انين ىلع یسوم هکنانایب رد

 ۱ .ناهدودزا دا نامیح
 ما : ا اال طح بس هم
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a,یاد ماغب روت سوبج یطوط هک ناکرذا  

 رخ نا رردزا رش ندیلو

 شوکر خرکم نابرد مه

 ریش شوک رخ ندیسر ,

 شک
 ار شوکر خ مش نتفک باوج
 مالسلا هیلعو ايب ىلع ناعلس دهده هصق

 دهده"یوعدرد غاز "ةثعط

 غاز هنعط دهده نتفک باوح

 م السلا هیلعو اس ىلع مدآ ترمضح صو

 رشزا س وکر خ ندیشک ساوا

 ش وکر خ ند يشک سد او یاپ ببسزاربش ندیسرپ
 اردو نکع ندید و هاج ردرش ندرک رظذ

 نار یوس شوکرخ ندرب هدزم
 اروا نەك او شور =< درکر د نارمخت ندش عج

 رار شوکرخ ندادد

 دک الاد اها یلارغ e داهجان م انمچر ریست

e,دنع هللا ضر اررع نینولارما  

 نينه هرلارمازا ل وسر ندرک لاوس
 ناش وع ار تلژ زا مالسلا هبلعو اثینیپء م دآ ندرک تفاضا

 مکا مکعم ووز« سفت ۰

 هنع هللایطر رع ت رض > زا 11 ندرک لاوس
 فوصتلا لها ۳ سلملد هل هللا عم س ا ناداران ۰ معهرد

 N 1 .لوفع ر ويط حا |

 ر ر ناتسوادنه ,نايطوط هجاوخ ندید

 ار دلا دب رد لوق رست

 Ei Tmt یط وطاب ناکرزابنتفک ز اب

 نایطوطنآ تر ۳ ظ وطنآ ندینش

 جو 1

 e یا این لعاریم ی



 ارربما كب رهننخاس ده علو

 تولخردار نتشب وخر زو نتشک
 ا السلا هيلعو اغا دن لع یسع تماندر کب اط

 هلسر نمد>انیبقرفنال کن آ نایب رد

 یدهعیلورد |رما ندرک تعزانم

 نو هيلع یلاعت هللا یلص نط صم دم تع یظعن

 ' رکیددوهجهاشدابنآ تیاکح

 نداهن تب ودوهج هداشداب ندرک شن آ 1

 شت آنایمردلفط ندما ننههب

 د صنآ ناهد ندنامرک

 دوهج هاشداب نا ارشنآ ند رک باتع

 مالدا هلعو انیلنییع دوه ده ءرد هک داب 2 صو

 ١ دوه> هاش ندرک راکناو زط

 دهج كلرولکوت ت ءاکح
 ارام ربشنافکب ا وج

 دهجرب ارلکوت ناربع نداهن حر

 ار دهج را نداهن محشر

 لکوت ناربعخ نداهن ی
 لکوتر ار دهج رشنداهن

 ارلکوتناریع نداهن
 یدرمرپ لینادرع ترضح نتسو رکذ

 لکوتر ار دنهجربشنداهن حج رتزاب

 لکورب دهج CC رب ندشررعم

 شوک شرب ناری ندرکراکنا

 اون اشیا شوکر خ نتفکب اوج
 شوکر خ نح“ رب ناربعحت ضارتعا

 رنربجتحت شوک رخ باوجزاب
 شو؟رخ شنادرکذ

 ۱ روا هاش دی ساواک رخزا نارجتح ندییلطزاب

 1 اراشا زارزا شوک رج ن درک عن 11

 : شوک رخ ر هدصذ
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 ءاشداپنذش شاع نانساد
 هرس اراوکح رع ندشرھاظ
 قیقو ناساوخرد
 یهااببط ابهاشداب ت اقام

 را: سسرپبیبط اش اپ ندرب
 مکح-ندبلطتولخ

 ار مریونآیفاب رد
 دند رع“! ار الوسر هاشداب ند اتسرف

 . رک رز د رع نتشکو ندادرهز هکنآناب
 وا یطوطو لا دره تیاکح
 نادوهج هاشد اب ناتساد

 ارهاشدابرکمر زو نتخومآ

 اراصناپ رپ زو سببلت
 ارواناینارصتندرک لوبف
 ارر_ زوناینارصن ندرک تمباتم

 یلیلزا هفیلخندرک لاوس
 رب زو دسح ناي

 اراصنناقذاحندرک مه

 رب زوابناهنپ هاش مایپ
 ۱ رابصت وقزا طسهدزاو دنا

 ليا ماکحار درب زو طخ

 تروصردقالتخا نا هکنانای رد

 رکم ن ردر زوتراس>نابب رد
 ازاصن موق لالضارد رب زو ننیکنارکید رکم
 ارنادب یعربزو ندرک عقد
 نکشب ارتولخ هک ناد ع ندرکر گم

 منکش یمن ارنولخر زو نتنکب اوج
 ريزو تولخرب ناد, رم ضارتعا
 ارادی ز زو ندرک دیمون

 تک ی
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